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EMEF NOVA ESPERANÇA 

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

ALUNO:    

TURMA/SÉRIE: 5º ano Profª Angelica M. Assumpção 

LÍNGUA PORTUGUESA – 6ª SEMANA 

Habilidades: HD (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta. 

HE (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demostrando compreensão global. 

 

Interpretação Textual: Ruth Rocha 

 

A autora de Marcelo, Marmelo, Martelo, que apresentou a gerações de brasileirinhos o prazer de ler, foi, ela 
mesma, uma apaixonada por livros. 

Ruth Machado Lousada Rocha ou, simplesmente, Ruth Rocha, nasceu em São Paulo/SP no dia 2 de março de 

1931. Seu encontro definitivo com a literatura, ainda criança, foi com as histórias de Monteiro Lobato. Na 
adolescência, devorava as obras de mestres como Machado de Assis, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e Guimarães 

Rosa. 

De leitora a escritora, foi um pulo, certo? Não foi bem assim. Ruth primeiro formou-se em Ciências Políticas e 

Sociais, com pós-graduação em Orientação Educacional. Entre 1956 e 1972, trabalhou como orientadora educacional 
no Colégio Rio Branco. 

Foi nessa época – mais precisamente, em 1968 – que ela começou a escrever sobre educação para a revista Cláudia, 

da Editora Abril. Logo foi convidada a colaborar também com a revista Recreio, da mesma editora, voltada ao público 
infanto-juvenil. Foi lá que ela publicou suas primeiras histórias para crianças. 

Em 1973, Ruth Rocha assumiu a direção editorial da Divisão Infanto-juvenil da Abril. Três anos depois, lançou 

seu primeiro livro: Palavras, Muitas Palavras. Ainda em 1976, publicou seu grande sucesso: Marcelo, Marmelo, 

Martelo e Outras Histórias, que teve mais de 70 edições e vendeu mais de 20 milhões de exemplares. 

Disponível em: <plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados>. (Fragmento). 
 

Questão 1 – O texto acima é: 

( ) um conto. ( ) uma biografia. ( ) uma reportagem. 
 

Questão 2 – Em “A autora de Marcelo, Marmelo, Martelo, que apresentou a gerações de brasileirinhos o prazer de 

ler, foi, ela mesma, uma apaixonada por livros.”, o texto refere-se a quem? 

 

Questão 3 – Segundo o texto, Ruth Rocha encontrou-se definitivamente com a literatura na infância, lendo obras do 

escritor: 
 

Questão 4 – No segmento “Ruth primeiro formou-se em Ciências Políticas e Sociais […]”, o termo sublinhado 

exprime: 

( ) lugar. ( ) finalidade. ( ) especialidade. 
 

Questão 5 – Segundo o texto, Ruth Rocha “publicou suas primeiras histórias para crianças”: 
( ) na revista Cláudia. ( ) na revista Recreio. ( ) no Colégio Rio Branco. 

 

Questão 6 – No trecho “Em 1973, Ruth Rocha assumiu a direção editorial da Divisão Infanto-juvenil da Abril.”, a 

expressão grifada indica: 
( ) meio. ( ) modo. ( ) tempo. 
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Questão 7 – De acordo com o texto, o primeiro livro de Ruth Rocha foi lançado no ano: 

 

         ( )1968. ( ) 1973. ( ) 1976. 

 
Questão 8 – Qual obra de Ruth Rocha “teve mais de 70 edições e vendeu mais de 20 milhões de exemplares”? 

( ) Palavras, Muitas Palavras. 

( ) Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias. 
( ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 
 

Adjetivos 
 

 

 

1) Transforme os adjetivos em locuções adjetivas, conforme o modelo: do estado: estadual 

a) Da federação: b) Com asfalto: c) Com buracos: 

d) Cheia de perigos: e) Cheia de curvas: f) De terra: 
g) De barro:   

 
2) Escreva um adjetivo relacionado ao substantivo abaixo: 
a) Amor: b) Poder: c) Solidariedade: 

d) Espessura: e) Sabedoria: f) Rapidez: 

 

3) Complete as lacunas com os adjetivos adequados: 

a) A água é à vida. 

b) Pedro andava quando caiu. 
c) As enfermeiras foram muito com os pacientes. 

d) Mamai fez um bolo . 
 

4) Forme uma frase para cada adjetivo abaixo: 

a) Parecidos b) Queridas c) Gentis d) Paciente 
 

5) Passe os adjetivos para o feminino: 
a) Mau: b) Bom: c) São: d) Europeu: 
e) Ateu: f) Cristão: g) Chorão: h) Judeu: 

 
6) Passe os adjetivos para o plural: 
a) Cruel: b) Larga: c) Gentil: d) Feio: 

e) Simples: f) Clara: g) Veloz: h) Amarela: 
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MATEMÁTICA – 6ª SEMANA 
 

Habilidades: 

HD EF04MA04/ES Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para 

ampliar as estratégias e a verificação de cálculos. 

 
1) Convidei 50 pessoas para minha festa de aniversário. No dia da festa, 19 convidados compareceram. Quantas 

pessoas não compareceram a festa? 

 

 

 

 

2) Tenho que dirigir 90 quilômetros, já percorri 19 quilômetros desse caminho. Quanto ainda tenho que dirigir? 

 
 
 
 

3) Meu amigo e eu saímos para almoçar, o valor total da conta foi de R$ 54. Ele pagou R$ 27, quanto tenho que 
pagar? 

 

 

 

 

4) Carlos tem de lição de casa, 55 problemas de matemática para resolver. Ele já resolveu 47 deles. Quantos 

problemas restam agora? 

 
 

 

 

5) Durante minhas férias trabalhei, 5 dias, como garçonete. Ganhei R$ 50 por dia. Gastei R$ 82 em roupas e outros 

itens. Quanto dinheiro me resta? 

 

 

 

 

6) Jaqueline comprou 5 dúzias de ovos para seu restaurante. Ela usou uma dúzia de ovos. Quantos ovos ela tem 

agora? 

 

 

 

 

7) Uma escola, que tem 12 salas de aula, funciona durante os três turnos: manhã, tarde e noite. Cada turno é 

frequentando por alunos diferentes. Cada salas de aula têm capacidade para 25 alunos. Quantos alunos devem ser  

matriculados para ter todas as classes fiquem com a capacidade máxima de alunos? 
 

 

 

 

8) Durante suas férias escolares, Jonatas viajou para Brasília, e tirou muitas fotos com seu celular. Na volta Jonatas 

quis imprimir as fotos para dar de lembranças para 15 amigos. Jonatas imprimiu 5 fotos para cada um de seus amigos. 
Quantas fotos Jonatas imprimiu? 
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9) Se Antônio comprou uma Furadeira e pagou em 4 parcelas de R$ 70,00. Quanto custou a furadeira? 

 

 

 

 

 

 

10) Um artesão de calçados tem 330 pares de calçados, em seu estoque. Em um certo dia, o dono de uma grande loja 
fez uma encomenda de 500 pares de calçado. O artesão falou ao dono da loja: “minha produção é pequena, mas na 

quinta ou sexta-feira da próxima semana deve ter sua encomenda”. 
 

 

a) O artesão entregará na quinta ou na sexta feira? 

b) Quantos sapatos ele produziu durante esta semana? 
 

 

 

 
 

11) Um grande show vai acontecer no final de semana, abaixo estão os preços dos ingressos: 
 

 

Um grupo com 8 casais se reuniu para ir juntos ao show, na hora de comprar os ingressos, qual seria a opção mais 

barata? 
 

a) ( ) 16 ingressos individuais b) ( ) 8 ingressos para casais 

c) ( ) 2 camarotes d) ( ) 1 camarote e 4 ingressos de casal. 

Observe sua produção e responda: 

Segunda-feira: ......... 42 pares de calçado 
Terça-feira ...............  . 41 pares de calçado 

Quarta-feira ............... 45 pares de calçado 

Quinta-feira ................. 42 pares de calçado 

Sexta-feira ................. 23 pares de calçado 

INGRESSOS 

Individual ................................... R$ 50,00 
Casal ........................................... R$ 90,00 

Camarote (8 pessoas) .................. R$ 320,00 
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5°ANO – 6°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):   

CIÊNCIAS 
 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 
 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=8a5sYuzzcQQ 

COBERTURA VEGETAL 

A IMPORTÂNCIA DA RESTINGA 

A vegetação de restinga tem o importantíssimo papel de fixar areia e dunas e impedir assim a erosão das 
nossas praias. A RESTINGA protege as praias e as dunas: já viram como o mar entra na praia e para onde 
começa a nossa “salsa”? E como ele avança e lambe a areia, derrubando tudo o que encontra pela frente, 
cercas, muros, etc, quando essa vegetação rasteira e arbustiva é retirada? A RESTINGA é um ecossistema 
costeiro que faz parte do Bioma da Floresta Atlântica (ou Mata Atlântica), abrigando até mesmo espécies 
ameaçadas de extinção. Contém várias plantas que são utilizadas pelo homem na alimentação, medicina 
e ornamentação. A crença de que ela se refaz rapidamente é errada. Trata-se de um ecossistema muito 
complexo e delicado, que não se recompõe facilmente e muitas vezes nunca mais volta: fica apenas 
aquele capinzinho. Para o Projeto Amiga Tartaruga, a vegetação de restinga nas praias é importantíssima, 
pois 80% dos ninhos de tartarugas marinhas na Costa do Descobrimento, são encontrados bem no meio 
da salsa. As tartarugas preferem desovar lá, porque os ninhos ficam mais protegidos da ação de ondas e 
marés. 

1 - Pesquise e responda: 
a) Qual o papel da cobertura vegetal para o meio ambiente? 

b) O que é restinga? 

c) No seu município as praias têm a restinga? 

d) Há uma preservação das restinga? 

e) Qual a importância em se preservar a restinga nas praias? 

f) Cole ou desenhe imagens da praia do seu município, mostrando se há ou não restinga nas praias. 

Campo de Experiência: Cobertura vegetal 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF05CI03/ES) identificar causa e efeitos sobre 

o equilíbrio ambiental. 

https://www.youtube.com/watch?v=8a5sYuzzcQQ
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HISTÓRIA 
 

 

Se tiver acesso, assista o vídeo no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=10oTbIenVQ4&ab_channel=V%C3%A1riosNadas 

 

Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa ou a uma entidade. 

 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
A Cultura Material e Imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural, e que juntos 

constituem a cultura de determinado grupo. 

A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por 

elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas. 

Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, 

os saberes e os modos de fazer. 

Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado 

povo,ao mesmo tempo que promovem sua identidade. 

 
 
 

Pesquise e responda no caderno: 
 
 

1 – O que é cultura material? 
 

2 – O que pode ser considerado patrimônio cultural material? 

3 – O que é cultura imaterial? 

4 - O que pode ser considerado patrimônio cultural imaterial? 

5 – Cite patrimônios culturais materiais de sua cidade. 

Campo de Experiência: Patrimônio Cultural dos povos antigos. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF05CI06/ES) Comparar o uso de diferentes 
linguagens e tecnologias no processo de comunicação. 

https://www.youtube.com/watch?v=10oTbIenVQ4&ab_channel=V%C3%A1riosNadas
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5°ANO – 6°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):   

 

 

GEOGRAFIA 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 
 

Atividades econômicas do Brasil 
A ampla extensão territorial do Brasil permite inúmeras possibilidades no que diz respeito às atividades 
econômicas. 
O Brasil desenvolve em seu território atividades dos setores primário, secundário e terciário. Esse último 
é o destaque do país, sendo responsável por mais da metade do seu Produto Interno Bruto (PIB) e pela 
geração de 75% de seus empregos. 

SETOR 
PRIMÁRIO 

Produção através da exploração de recursos da natureza. Podemos citar como exemplos: 
agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal e caça. É o setor primário 
que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. 

SETOR 
SECUNDÁRIO 

É o setor da economia que transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor 
primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, alimentos 
industrializados, eletrônicos, casas, etc). Como há conhecimentos tecnológicos agregados 
aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização é significativo. Países 
com bom grau de desenvolvimento possuem uma expressiva base econômica 
concentrada no setor secundário. A exportação destes produtos também gera riquezas 
para as indústrias destes países. 

SETOR 
TERCIÁRIO 

Setor econômico relacionado aos serviços. Os serviços são produtos não materias em que 
pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. 
Como atividades econômicas deste setor, podemos citar: comércio, educação, saúde, 
telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, 
serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, transportes, etc. 

 

O setor terciário é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. Quanto mais rica é 
uma região, maior é a presença de atividades do setor terciário. Com o processo de globalização, iniciado 
no século XX, o setor terciário foi o setor da economia que mais se desenvolveu no mundo. 

 

O Brasil é um país que apresenta uma economia sólida, é exportador de uma grande variedade de 
produtos, fato que fortalece a economia. As atividades de agropecuária, indústria e serviços são bem 
atuantes e contribuem para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). 1 - Copie as perguntas e 
responda no caderno: 

 

a) O que é setor primário? b) O que é setor secundário? c) O que é setor terciário? 

Campo de Experiência: Dinâmica populacional 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES);EF05GE01/ES Descrever e analisar 

dinâmicas populacionais na Unidade da Federação, bem como no município em que vive, estabelecendo 

Relações entre migrações e condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 
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EMEF 

5º ANO – 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):   

 

 

 

Todos nós somos apaixonados em MÚSICA, existem estilos e ritmos variados, e assim, se faz 

a escolha por nossos gostos musicais. 

Estamos em período de quarentena, e sempre é possível parar para ouvir uma boa música, curtir 

a melodia e se ligar diretamente na canção. 

Alguns gostam de um estilo mais especifico, e outros, são mais ecléticos, gostam de ouvir de 

tudo um pouco, e você, qual seu ritmo de música favorito? 

Vamos para Atividade? 
 

1) Escolha uma música que melhor represente seu gosto musical; 

2) Escreva a mesma em seu caderno; 

3) Ilustre a música escolhida, seja criativo e não esqueça de colorir; 

4) Concluiu a atividade? Agora tire uma foto e envie para mim. 

Campo de Experiência: ARTES 
IDENTIFICAR E APRECIAR ESTILOS MUSICAIS, ESTIMULANDO TAMBÉM O PROCESSO CRIATIVO, QUE É 

UMA DAS LINGUAGENS DAS ARTES VISUAIS TRADICIONAIS E CONTEMPORANEAS. 

Habilidades: EF15AR01-ES 



ANO: 2021  

 
 

ALUNO(A) DATA: 
 

 
 

1- RECORTE E COLE O NOME DOS ANIMAIS EM INGLÊS. 
 

ALUNO(A) DATA: 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): 
CONHECER OS ANIMAIS EM INGLES. IDENTIFICAR OS ANIMAIS EM INGLÊS. 

RELACIONAR OS ANIMAIS  EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 
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2-LIGUE O NOME AO ANIMAL CORRETO 

 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): 
CONHECER OS ANIMAIS EM INGLES. IDENTIFICAR OS ANIMAIS EM INGLÊS. 
RELACIONAR OS ANIMAIS EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 
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5º ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): Turma: 5º ano 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos de aprendizagem: Realizar uma atividade adaptada que aborda a modalidade do esporte e 

rede/parede. 

 

Habilidades: EF35EF05-04/ES – Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e 

invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua 

execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. A 

experimentação dos esportes evidencia as capacidades físicas, como a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio 

e a coordenação motora, e permitem discussões sobre a importância do seu desenvolvimento tanto para a aptidão 

física relacionada ao desempenho esportivo como para a saúde e qualidade de vida. 
 

ATIVIDADE 24/05/2021 

 
Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

 
Na categoria de esportes de rede/quadra dividida ou parede/muro, a modalidade esportiva que se 

destaca em nosso país é o voleibol de quadra. Entretanto, nessa categoria há modalidades nas quais se 

utiliza um implemento (raquete) para rebater o objeto do jogo (bola, peteca), não ocorrendo contato do 

corpo do praticante com ele, como o tênis de campo e de mesa, o tênis de praia e o badminton. Também 

pertencem a essa categoria modalidades em que é utilizada uma parede para a qual a bola deve ser 

direcionada, ocorrendo posteriormente a rebatida do adversário, como o squash, a pelota basca e o 

raquetebol. Portanto, embora seja necessário reconhecer que esses esportes de muro/parede também 

façam parte da categoria, nesta unidade temática as atividades estão direcionadas para os esportes de 

rede/quadra dividida. 

 

Fonte: Sem4_EJA_EdFis.pptx - Google Drive 
 

Desenvolvimento: 

Atividades que abordam rede/parede geralmente são realizadas em dupla ou mais, porém, como 

sabemos da nossa realidade, vamos adaptar para que o aluno não deixe de fazer. 

Decorrente aos materiais, o aluno terá que realizar na parede ou algo firme. 

Caso tenha alguém para fazer junto, pode ser realizado em dupla. 

 
Materiais: 

 

A atividade vai precisar de uma tampa de caixa de sapato ou papelão bem firme e uma bolinha. Caso não 

tenha a bolinha em casa, faça com papel chamex e durex para ficar firme.  

Orientações: 
Ler com bastante atenção a atividade, e qualquer dúvida, entrar em contato com o professor via 
whatsapp no particular. 

https://drive.google.com/file/d/1xJEYaHblXIbiikfOI9ZE1YNNl_ZzBN-G/view
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