
 

“E.M.E.F Manoel dos Santos Pedroza” 

5° ANO - _5_ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Iremos estudar o componente de Língua Portuguesa com o livro do Ápis. Cada um já recebeu o 

seu, então agora vocês irão acompanhar os comandos abaixo. Faça com capricho e atenção. 

 

 

Orientações:  

▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno: 

▪Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização; 

▪Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

▪Ficar atento ao comando do professor (a) das aulas virtuais, no grupo do WhatsApp. 

 

Língua Portuguesa 

Objetivos dessas atividades: 

▪ Refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto 

▪Reconhecer a quantidade de sílabas em cada palavra; Construir o conceito de separação silábica e identificar as 

construções das palavras e das sílabas. 

Atividades a serem realizadas 

Leia a história em quadrinhos da página 60. Responda as atividades nas páginas 66, 67, e na página 68 -

produção de texto observe a cena e escreva uma crônica. 

 

                                                                  MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

 Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental e escrito. 

 Utilizar a relação inversa entre adição e subtração para ampliar estratégias de cálculos e 

aplicá-las na resolução de problemas. 

A tabuada é uma representação em forma de tabela utilizada para fazer cálculos das operações 

matemática. 

Ela te ajudará a fazer os cálculos das atividades se você tiver dúvidas. 

Recorte e cole-a em seu caderno para você utilizar sempre que necessário. 

 

 



 

 
 

Vamos iniciar as tarefinhas? 

 

1- Bárbara e Paula possuem algumas fichas com resultados de tabuadas. 

Observe na tabela. 

 

Bárbara Paula 

27 81 56 28 

72 45 49 63 

 

a) Os resultados das fichas que Bárbara colocou na tabela fazem parte de qual tabuada? 

___________________________________________________________________ 

 

b) Os resultados das fichas que Paula colocou na tabela fazem parte de qual tabuada? 

___________________________________________________________________ 

 

Você sabe que: 

 Dobro significa 2 vezes 

 Triplo significa 3 vezes 

 Quádruplo significa 4 vezes 

 Quíntuplo significa 5 vezes 

 

 

 



 

2- Faça o que se pede. 

a) O dobro de 523 - 

b) O triplo de 1000 - 

c) O quadruplo de 987 - 

d) O quíntuplo de 124 - 

 

3- Rosana comprou uma bicicleta e fez um plano de pagamento em 10 parcelas de R$ 62,00 cada uma. 

 

a) Qual o preço total da bicicleta em 10 parcelas? 

R : ___________________________________________________ 

 

b) Ela já pagou 6 parcelas. Qual é a quantia que Rosana ainda está devendo? 

R: ____________________________________________________ 

 

Revisando... 

Renato colocou esses números na tabela abaixo. 

 

 

3 

 

1 

 

4 

 

7 

 

5 

 

a) Qual o número que Renato formou? _________________________________ 

b) Como se lê esse número? ________________________________________ 

c) De acordo com o número complete o quadro abaixo. 

6ª 

ordem 

5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena de milhar Dezena  de milhar Unidade de milhar Centena Dezena Unidade 

 

 

     

 

 

HISTÓRIA 

HABILIDADES: Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no 

tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo 

do tempo. 

 
TEMA: GRUPOS ORGANIZADOS E AGRICULTURA 

Dando prosseguimento aos nosso estudos, neste capítulo veremos como os grupos no Período Neolítico 

começaram a se organizar com suas novas invenções e comportamentos agrícolas, foi uma verdadeira 

revolução em seu comportamento, até mesmo na questão do nomadismo, um grande avanço para aquele 

período histórico. 



 

1. Leia o texto da página 18 e responda as questões da página 19 em seu próprio livro: * Obs. A 

questão nº 3 deverá ser respondida em seu caderno de história. 

2. Leia o texto da página 20 e responda as questões da página 21 em seu próprio livro 

  

3. TODOS OS ANOS, NO DIA 19 DE ABRIL, É COMEMORADO O DIA NACIONAL DO ÍNDIO, EM 

HOMENAGEM A ESTE POVO GUERREIRO, FORTE, OS PRIMEIROS HABITANTES DO NOSSO 

PAÍS, UM POVO QUE AINDA TEM MUITO A NOS ENSINAR COM SUA CULTURA E SEU MODO 

DE VIVER, PRINCIPALMENTE, COM SEU JEITO DE AMAR, RESPEITAR E PRESERVAR E 

CONVIVER COM A NATUREZA! 

Agora entreviste alguém da sua família, de preferência os mais idosos e pergunte se há alguma 

descendência indígena em sua família e também, se em sua casa, vocês se alimentam de algum 

alimento que saibam que faz parte da cultura indígena, só mais uma: e se caso existe algum objeto 

confeccionado ou inspirado em arte indígena. Se tiver, fotografe e mostre para nós! 

 

 GEOGRAFIA 

 

HABILIDADES:LOCALIZAR E RECONHECER O MAPA DO BRASIL E DA AMÉRICA ENTRE OS 

CONTINENTES DA TERRA. 

 

TEMA: O BRASIL NO PLANETA TERRA 

No capítulo anterior, conhecemos o Planisfério, o MAPA MÚNDI, os seis continentes do nosso Planeta Terra. 

Então, agora vamos dar um passo a mais e começarmos a localizar onde fica o nosso país nessa imensidão 

que é o nosso Planeta. E para isso, primeiro vamos localizar em que continente estamos localizados e só 

então, localizarmos o nosso BRASIL! Prontos? Então vamos lá! Mãos à obra! 

1. Abra seu livro na página 20, leia o pequeno texto explicativo e observe com muita atenção o 

planisfério apresentado ali. Baseando-se neste mapa, responda as questões 1, 2 e 3. 

2. Agora prossiga para a página 21 e continue analisando os mapas 

para responder as questões 4 e 5. 

3. Faça o mesmo nas páginas 22 e 23, observe os mapas com 

atenção e responda as questões. *obs. Todas as questões 

podem ser respondidas sem seu livro. 

4. Agora, pra você ficar bem fera em nosso continente, 

conhecendo-o de verdade, você irá recortar e colar em seu 

caderno o mapa da américa abaixo, pintá-lo,, nomear os países 

corretamente ( faça com capricho para poder entender sua letra depois) e depois, você também fará 

a legenda separando as Américas: Central, do Sul e do Norte. Capriche! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):  

 Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados á cobertura vegetal. 

 Pesquisar outras vegetações existentes em nosso país. 

COBERTURA VEGETAL E O EQUILÍBRIO DO AMBIENTE 

 

1- Leia esta reportagem. 

 

a) Em sua opinião, qual é o papel da cobertura vegetal para o meio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Você acha que a comunidade deve participar das decisões que afetam o ambiente em que 

vive? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2- Leia o texto a seguir. 

Cobertura vegetal e o equilíbrio do meio ambiente 

A cobertura vegetal é de extrema importância para o equilíbrio ecológico. Ela protege 

as nascentes dos rios, regula os mananciais que abastecem as cidades, regula o clima, 

protege o solo de erosão e influi na fertilidade do solo. 



 

O ecossistema distribuído ao longo do litoral brasileiro é chamado de restinga. Esse 

termo é utilizado para definir diferentes formações vegetais que se estabelecem sobre solos 

arenosos na região na planície costeira. 

Danificar essa vegetação pode acarretar diversos danos ao meio ambiente. A restinga 

abriga diversas espécies da fauna brasileira. A tartaruga marinha, por exemplo, necessita 

desses ambientes para a sua desova. 

A restinga é, ainda, a primeira formação próxima ao mar aberto e, portanto, atua como 

barreira natural contra ressacas, além de controlar o avanço das dunas e estabilizá-las, 

evitando prejuízos urbanos. 

O código Florestal Brasileiro enquadra as restingas como área de Preservação 

Permanente. É nosso dever preservá-las. 

 

 Você sabia que em nosso município encontramos essa cobertura vegetal? Sim! A restinga 

está presente em nossa orla. Já parou para observar? 

 

 
 

Vimos que a cobertura vegetal é de extrema importância para o equilíbrio ecológico. 

Pesquise e escreva com poucas palavras sobre outro tipo de cobertura vegetal existente 

em nosso país. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

ARTE 

AS IMAGENS COLORIDAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NOS GRUPOS DURANTE AS AULAS 
DE ARTE. 

(EF15AR02-05/ES) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.) presentes nas manifestações artísticas que utilizam 

tecnologias contemporâneas, nos objetos culturais e nas imagens do cotidiano escolar. 

ARTE E OBSERVAÇÃO 

Biografia: Ricardo Ferrari - Pintor autodidata, nasceu (03/03/1951) e se criou em Belo Horizonte 

numa época em que segundo ele, a cidade ainda era uma roça. Pintou seu primeiro quadro aos 

nove anos de idade. Seus quadros retratam geralmente a infância simples.  

“Eu gosto de pintar o que me deixa feliz e alegre. As minhas pinturas refletem isso”  

Ricardo Ferrari 

 
Da Série 'Memórias de Infância’ Ricardo Ferrari. Brasil 2017 

ATIVIDADES: 

                1-Observe a obra e preencha a ficha técnica: 

                a) Nome da obra: ______________________________________ ___ 

                 b) Nome do artista: ________________________________________ 

                 c) Quantas crianças aparecem? _______________________ 

   2- Qual ou quais das brincadeiras do quadro você já fez? E o que achou? 

 

    3- Desenhe a sua brincadeira favorita.                                                  (capriche)! 

 

 



 

 ENGLISH 

 

                   OBJETIVO: Trabalhar com vocabulário do cotidiano em Inglês. 

    1 – NUMERE OS DESENHOS CORRETAMENTE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Olhe atentamente o desenho e faça uma pesquisa para responder abaixo. Não esqueça de colorir o 
desenho utilizando toda sua criatividade. 
 



 

 
 

Quais os nomes das brincadeiras que aparecem no desenho? 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 


