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                                EMEF MANOEL DOS SANTOS PEDROZA 

5° ANO – 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
 
(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. 

                
        

 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. 

 

Muitas coisas que jogamos no lixo não são lixo, isto é, podem ser reaproveitadas. Jornais, revistas, 

cadernos, latas, garrafas e vidros, são alguns exemplos.    

 

Pensando na importância da reciclagem, crie um ROBÔ utilizando materiais recicláveis, como latas, garrafas 

pet, rolo de papel higiênico, tampinhas variadas ou outro material que você tenha em sua casa. Lembre-se 

de dar nome ao seu Robô. 

EXEMPLOS: 

            

LINGUA PORTUGUESA 



_5° ANO –ANO: 2021 –  2 

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. 

 

Objetivo: Ampliar os conhecimentos a respeito da importância entre sons, letras, e vários tipos de 

textos. 

Primeira semana 

Leia os quadrinhos das páginas 96, 96 e 97 

Responda as atividades das páginas 98 a 105 

 

Segunda semana 

Texto informativo, páginas 111 e 112. 

Responda as atividades das páginas 112 e 116 

 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro 

 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

 Ter noções de quantidade e relação dos numerais. Como também saber realizar a contagem 

oral. - Estimular e desenvolver a leitura e a escrita dos números como suporte para a 

assimilação de vários tipos de conteúdo do conhecimento matemático. 

A gravura abaixo é para você colar em seu caderno de matemática. Ela irá te ajudar na resolução 

das tarefas. 
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Agora é com você! 

1- Observe quantos pontos cada uma das crianças abaixo fez no jogo das cores, e depois 

complete o quadro abaixo. 

 

Nome da criança Número Escrita por extenso 

Samuel   

Bruna   

Adrian   

Hellen   

Eduardo   

Maria   

 

2- Observe os números e complete com o que falta. 
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3- Complete a sequências escrevendo os números em ordem crescente. 

 

197 198         

299 300         

  

4- Represente no ábaco o número indicado, e em seguida, escreva a decomposição. 

 

5- O resultado da subtração é? Marque um x na resposta correta. Faça o cálculo abaixo. 

a) 2 143 

b) 2 133 

c) 133 

d) 1 233 

 

UM C D U 

9 2 7 8 

-    7 1 4 5 

    

 

 

GEOGRAFIA 

 

HABILIDADES: EF04GE11 Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas 

(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 

conservação ou degradação dessas áreas. 

 

 

TEMA: A HIDROGRAFIA DO BRASIL 

1000+600+50+3 
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Os rios são cursos de água que se deslocam das áreas mais elevadas em direção às áreas mais baixas dos 

terrenos. De modo geral existem muitas características que diferenciam os rios, como o relevo por onde 

correm, a extensão do seu curso, sua profundidade, o volume de suas águas e o modo como suas águas 

são utilizadas. Dessa forma, entendemos então que é preciso conhecer o relevo para entender melhor a 

hidrografia. Então, após estudarmos no capítulo anterior sobre as formas predominantes de relevo no nosso 

país, agora vamos conhecer e aprender um pouco mais sobre a HIDROGRAFIA BRASILEIRA. 

ATIVIDADES 

1. NA PÁGINA 31, LEIA O PEQUENO TEXTO E OBSERVE COM BASTANTE ATENÇÃO O MAPA QUE 

REPRESENTA A NOSSA HIDROGRAFIA E REPSONDA ÁS PERGUNTAS Nº 1 e 2. 

2. NAS PÁGINAS 34 E 35, OBSERVE COM BASTANTE ATENÇÃO AS IMAGENS DE REPRESENTAÇÃO DAS 

FORMAS HIDROGRÁFICAS E COMO SÃO CHAMADAS. 

3. NAS PÁGINAS 36 E 37 RESPONDA AS ATIVIDADES EM SEU PRÓPRIO LIVRO. 

4. LEIA O TEXTO INFORMATIVO DAS PÁGINAS 38 E 39 E RESPONDA AS QUESTÕES COM SUAS 

PRÓPRIAS PALAVRAS. 

5. AGOR LEIA ATENTAMENTE O TEXTO DA PÁGINA 40 E TAMBÉM O DA PÁGINA 41 E RESPONDA AS 

QUESTÕES EM SEU CADERNO DE GEOGRAFIA. 

 

HISTÓRIA 

HABILIDADES: EF05HI03/ES Analisar o papel das culturas e das religiões na composição 

identitáriapovos antigos, identificando que quase todos os povos da Antiguidade desenvolvem 

religiões politeístas e que nas diversas sociedades do mundo antigo suas divindades estão 

relacionadas à natureza e agricultura, podendo ter diferentes nomes, funções ou grau de 

importância. As mudanças nos panteões de deuses refletem movimentos internos dos povos 

antigos, deslocamentos migratórios, conquistas e miscigenações. A identidade cultural de um povo 
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pode ser caracterizada por vários aspectos, os mais percebidos são a língua, a escrita e a religião, 

elementos culturais que diferenciam as sociedades. 

EF05HI01/ES Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com 

o espaço geográfico ocupado  

EF05HI03/ES Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos 

antigos.. A identidade cultural de um povo pode ser caracterizada por vários aspectos, os mais 

percebidos são a língua, a escrita e a religião, elementos culturais que diferenciam as sociedades. 

 

TEMA: REGISTROS DE MEMÓRIA: CULTURAL E MENTAL 

Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida 

cotidiana de vários povos. Objetos variados como itens de vestuário e enfeites, recipientes de uso 

cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça ou festivos podem 

fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da 

MEMÓRIA de um povo. 
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Lendo as informações nas imagens acima, temos resumidamente a importância de estudar  este novo 

capítulo e assim conhecermos um pouco mais sobre a história dos povos. Então, pegue seu livro e 

mãos à obra! 

ATIVIDADES 

1. Leia com atenção o texto da página 30 e responda as questões nº 1 e 2 da página 31. 

2. Da mesma forma, leia o texto da página 32 e responda as questões da página 33. 

3. De igual modo, leia o texto da página 34 e responda as questões da página 35. 

4. A seguir, você terá algumas atividades divertidas nas páginas 36,37,38,29,40,e 41, não se assuste, 

você consegue, se você prestou atenção será até mesmo divertido testar os seus conhecimentos 

sobre o tema que estudamos, Lembre-se: todas as questões serão respondidas em seu próprio 

livro! 

 

CIÊNCIAS 

 

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

 Identificar e descrever as partes que compõem o sistema respiratório, explicando suas funções. 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

1- Leia o texto abaixo. 

 

A CABEÇA NO AR 

As coisas melhores são feitas no ar, 

andar nas nuvens, devanear, 

voar, sonhar, falar no ar, 

fazer castelos no ar 

e ir lá para dentro morar, 

ou então estar em qualquer sítio só a estar, 

a respiração a respirar, 

o coração a pulsar, 

o sangue a sangrar, 

a imaginação a imaginar, 

os olhos a olhar 
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(embora sem ver), 

e ficar muito quietinho a ser, 

os tecidos a tecer, 

os cabelos a crescer. 

E isso tudo a saber 

que isto tudo está a acontecer! 

As coisas melhores são de ar 

só é preciso abrir os olhos e olhar, 

basta respirar. 

( Manuel Antônio Pina) 

 

O sistema respiratório é formado por varios órgãos. Sua função é fazer com que o ar fique em contato 

com o sangue, para que ocorram trocas: oxigênio inspirado passa para o sangue e o gás carbônico é 

expelido do corpo pela expiração.  

O sistema respitatório é acionado assim que a pessoa nasce e vai continuar trabalhando por toda a 

vida,  quer a pessoa esteja acordada, quer esteja dormindo. 

 
2- Preencha os quadros com os órgãos que compõem o sistema respiratório, conforme as indicações 

das setas. 
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Olá galerinha! Nesta 7ª coletânea também iremos utilizar o livro didático de ciências CONECTADOS 

 

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

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO CIÊNCIAS CONECTADOS 

Páginas 36 e 37- Unidade 2. A respiração e o sistema respiratório/ movimentos respiratórios. Observação 

de gravura e leitura do texto. Atividade 1. 

Páginas 40 e 41- As trocas gasosas. Leitura do texto. Atividades 1,2 e 3. 

Página 42 e 43- Leitura do texto. Atividades 1, 2, 3 e 4.  

 

ENGLISH 

OBJETIVO: Identificar os nomes das frutas em inglês:  escrita e pronuncia  
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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 
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. 

 
 

Levando em consideração os problemas enfrentados no atual momento, decidi mandar atividade para 

que você e seu filho dê continuidade no processo de ensino e aprendizagem até a normalização. Lembrando 

que as atividades estão em acordo com a BNCC (base nacional curricular comum), documento que unifica e 

organiza o conteúdo em todo o país. 

 

Atividade (corrida de saco) - consiste em pular o mais rápido possível com as pernas dentro do saco 

(saco de estopa e saco de cebola). Variação da brincadeira: a corrida pode ser realizada em conjunto com o 

adulto responsável. Sendo que cada um colocará apenas uma perna no saco. E posteriormente, a mesma ativi-

dade será realizada de costas e sem pular. 

 

Lembrando que esta atividade é um resgate de brincadeiras e jogos da cultura popular brasileira. Inse-

ridos no contexto Cultural das crianças. E deve ser feita em casa com os seus familiares. 

 

 
 

 

 Bora participar e se divertir. 
 

 


