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EMEF MANOEL DOS SANTOS PEDROZA 

5° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho.. ▪ É necessário o auxílio de um 

adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no livro do aluno para melhor 
organização, pois este livro é consumível, ou seja, para uso único do aluno.  
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno quando utilizá-lo, assim 
como na página do livro em que realizaremos a atividade desta quinzena 

 

ARTE 

(EF15AR04-05/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

ATIVIDADE COM DOBRADURA 

 

1) Crie uma dobradura de um barco, depois cole no seu caderno e desenhe o mar, peixes e 

etc, ao redor da sua dobradura. 

Lembre-se de colorir a atividade. 

 

EXEMPLO DA DOBRADURA DO BARCO (Pode utilizar qualquer tipo de papel) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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 para a realização das atividades de Língua Portuguesa: 

 

▪Explicações serão dadas no grupo de WhatsApp. 

▪Segue abaixo os dias e as tarefas que serão realizadas pelo aluno. 

▪Duvidas deverão ser tiradas no privado durante o tempo determinado das aulas. 

 

Objetivos: 

Identificar a função social de testes que circulam em campos da vida social dos quais participam 

cotidianamente. Localizar informações explícitas em textos. Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

 

Primeira semana 

Leitura do texto informativo páginas 78 e 79. 

 Atividades nas páginas, 80 e 83 e produção de texto. 

 

 

Segunda semana 

 

Linguagem e construção de texto páginas 85 e 87, realize as atividades com atenção!  

 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro 

 

Bons estudos! – Professora Waldileni  

 

 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

- Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculos. 

- Resolver problemas de adição e de subtração com valores do real utilizando estratégias 

de cálculo mental. 

- Reconhecer a multiplicação e a divisão como operações inversas para ampliar a 

compreensão de procedimentos de cálculo e aplica-los na resolução de problemas. 
 

Olá galerinha! Nesta 6ª coletânea iremos utilizar o livro didático de matemática LIGAMUNDO. 

Lembrando que, onde tiver escrito “fazer com o coleguinha” ou “em grupo” você deverá fazer com 

o pessoal de casa! 

 

Siga os comandos logo abaixo. Leia as tarefas com muita atenção, faça devagar!   

Lembre-se: você terá duas semanas para concluir as tarefas. 

 

Veja abaixo, exemplos de contas de multiplicação, com um e dois números no multiplicador. Esses 

exemplos te ajudarão na conclusão das tarefas do livro didático das páginas 43,44 e 45. 

 

MULTIPLICAÇÃO 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA LIGAMUNDO 

 

Página 22- A diferença é a mesma. Atividades 1 e 2. 

Página 23- Acrescentar para subtrair. Atividade 1. 

Página 26- Como você calcula? Atividade 3.  

Página 27- Calculadora. Atividades 1 e 2. 

Página 28- Atividades 1, 2 e 3. 

Página 40- Multiplicação e Divisão. Atividade 1. 

Página 42- Diferentes maneiras de multiplicar. Atividades 1 e 2. 

Página 43- Arredondamentos e multiplicações. Atividades 1 e 2. 

Páginas 44 e 45- Mais atividades. Atividades 1, 2, 3. 

 

 

INGLÊS 

TEMA: Days of the week / Months of the year 

OBJETIVO: Adquirir vocabulário em Inglês. Inserir a Língua Inglesa no universo lingüístico do 

aluno. 

01-Observe o quadro  e escreva os dias da semana em Inglês no lugar correto:   
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02- Agora, escreva os meses do ano em Inglês: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

Orientações:  
. Querido aluno 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno. 
O tempo para a realização da atividade é de 15 dias. 

 

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

 Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são 

considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação 

do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas. 

 Identificar e localizar os órgãos que fazem parte do sistema digestório do ser humano. 

 Compreender as principais funções do sistema digestório. 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do 

alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do 

material que não será utilizado pelo corpo. Esse processamento é garantido graças à ação dos vários 

órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias, que 

sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão. 

Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino 

delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas 

salivares, o pâncreas e o fígado.  

ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 

Os órgãos do sistema digestório são responsáveis por garantir a ingestão do alimento, sua digestão, 

absorção dos nutrientes e a eliminação do que não é necessário para o corpo. A seguir conheceremos 

melhor cada componente do sistema digestório, bem como seu papel no processo de digestão. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/glandulas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/intestino-delgado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/intestino-delgado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/intestino-grosso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/pancreas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-figado.htm
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1- Você já percebeu o que acontece quando coloca um alimento na boca? 

______________________________________________________________________ 

 

Vamos verificar como a salivação ajuda na mastigação dos alimentos na prática. 

AGORA É COM VOCÊ! 

Material: 1 pedaço de miolo de pão ou 1 pedaço de biscoito água e sal. 

 

2- Coloque o pedaço de biscoito ou de miolo de pão dentro da boca e fique sem mastigar durante um 

minuto, tentando perceber o que acontece no interior da sua boca. Em seguida, mastigue o alimento 

e o engula, colocando a mão no pescoço. 

 

a) O que você percebeu ao realizar essa atividade? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Quando você engoliu o alimento com a mão no pescoço, o que você notou? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Olá galerinha! Nesta 6ª coletânea iremos utilizar o livro didático de ciências CONECTADOS. 

Lembrando que, onde tiver escrito “fazer com o coleguinha” ou “em grupo” você deverá fazer com 

o pessoal de casa! 

Siga os comandos logo abaixo. Leia as tarefas com muita atenção, faça devagar!   

Lembre-se: você terá duas semanas para concluir as tarefas. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO CIÊNCIAS CONECTADOS 

Páginas 26 e 27- Unidade 2. A digestão e a respiração. Observação da imagem. Atividade 1, 2, e 

3. 

Páginas 28 e 29- A digestão e o sistema digestório. Leitura do texto. Atividade 1. 

Página 30 e 31- Leitura do texto. Atividade 1.  

Páginas 32 e 33- Mão na massa. Atividade 1 (a mastigação). Atividade 2 (a digestão dos lipídios). 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Unidade Temática Brincadeiras e Jogos. 

Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e Jogos Populares do Brasil e do Mundo. 

Códigos de Habilidade: EF35EF01-03/ES. EF35EF01-04/ES. EF35EF01-05/ES 
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Habilidade: Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico/cultural. 

 

Ligue os desenhos e de acordo com os Esportes e coloque o nome do desenho abaixo da modalidade. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

HABILIDADES:CONHECER AS FORMAS DE RELEVO DO NOSSO PAÍS. 

A superfície terrestre apresenta um conjunto de formas que chamamos de RELEVO. O Relevo é 

um dos elementos naturais que compõem as paisagens terrestres. 

Em nosso novo capítulo, conheceremos as formas de relevo predominantes no nosso país! Vamos 

lá! 
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1. Leis com atenção as páginas 24, 25 e 26, observe atentamente as imagens, elas são 

fundamentais para que você compreenda como são as nossas formas de relevo na natureza. 

2. Agora leia e responda com atenção as atividades das páginas, 27, 28, 29 e 30. 

HISTÓRIA 

HABILIDADES:conhecer as várias formas de organização dos grupos humanos no início da 

história dos povos. 

Reconhecer as formas de registro deixados na história, tas como a pintura rupestre. 

 

TEMA: NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO – SEGUINDO A HISTÓRIA 

Assim como os primeiros grupos humanos precisavam organizar e dividir o trabalho, outras 

comunidades, em diferentes momentos da História, também se organizaram para garantir a 

sobrevivência e a segurança de todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nesse 

trimestre conhecendo algumas dessas formas de organização. 

ATIVIDADES 

1. Leia o texto da página 22, A AGRICULTURA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

IVAPORUNDUVA, e responda as atividades em seu próprio livro da página 23. 

2. Na página 24, leia com atenção o texto infirmativo: NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

e responda as atividades da página 25. 

3. Continue sua leitura na página 26 e prossiga respondendo as questões da página 27. 

4. Nas páginas 28 e 29, você terá uma bela explicação de vários modelos de uma chamada 

RUPESTRE, leia todas as informações contidas nessas páginas, responda as questões 

nº 1 e 2 em seu caderno. 

5. Em seu caderno, você fará ema bela ARTE RUPESTRE, ela pode ser feita com pó de 

café (a borra que sobra depois que um adulto faz  o café) adicione um pouco de água e 

você terá sua tinta marrom para desenhar! Use sua imaginação e crie uma representação 

da sua família! 

 

 
 


