
 
EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

8ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs ANO 2021 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:5° 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – 8ª SEMANA 

 

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

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo 

(concordância verbal). 

 

1) Leia o texto abaixo e responda às questões. 

 

HÁBITOS SAUDÁVEIS 

 

Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura, e falar um pouco sobre o 

sono. Seja qual for seu gênero - dorminhoco ou sempre ligado - o recado é o mesmo. Não basta ter uma 

alimentação saudável e fazer exercícios físicos: dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. 

A falta de sono - ou o sono mal dormido - faz tanto estrago que a lista parece não ter fim: não dormir ou dormir 

mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, 

prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na escola. 

O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. 

E às vezes uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. […] 

 
Disponível em: http://www.canalkids.com.br/saude/habitos/durma.htm. Acesso em: 30 mar. 2017. 

 

a) Sobre o que trata o texto? 

b) Onde ele foi publicado? 

c) De acordo com o texto, o que a falta de sono ou o sono mal dormido pode provocar? 

 

2) Itália socorre 662 pessoas no mar do litoral da Líbia 

  As autoridades da Itália socorreram 662 pessoas em situação de dificuldade neste sábado em áreas 

próximas ao litoral da Líbia e que navegavam com a intenção de chegar à Europa, segundo confirmou à Agência 

Efe a Guarda Costeira italiana.  

  O mesmo organismo informou que estas pessoas foram auxiliadas em seis diferentes operações no 

Mediterrâneo, nas quais só participaram navios italianos.  

  [...] 
Disponível em: <www.terra.com.br/noticias/mundo/italia-socorre-662-pessoas-no-mar-do-litoral-da-

libia,68b173a36ab52f4be6830bc6478f32e2i5aeic1r.html>. Acesso em: 21 dez. 2019. (Adaptado.) 

• Releia o segundo parágrafo e reescreva-o no plural. 

 

3) Leia o seguinte trecho do poema “O rio”, de Olavo Bilac, e depois faça o que se pede. 

A cada passo que dava 

O nobre rio, feliz, 

Mais uma árvore criava, 

Dando vida a uma raiz. [...] 

Matava a sede das plantas 

E a sede dos passarinhos 

Fonte de força e fartura, 

Foi bem, foi saúde e pão: 

Dava às cidades frescura, 

Fecundidade ao sertão... 
BILAC, Olavo. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

A) Circule os verbos no tempo passado. 



 

 
EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

8ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs ANO 2021 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:5° 

 

 

B) Reescreva os verbos encontrados, passando-os para o tempo presente. 

4) Resolva a cruzadinha preenchendo-a com os tempos verbais a seguir: 

 

 

 

1. Verbo estudar, 1ª pessoa do plural, tempo passado. 

2. Verbo vender, 3ª pessoa do plural, tempo presente. 

3. Verbo partir, 2ª pessoa do singular, tempo 

presente. 

4. Verbo partir, 3ª pessoa do plural, tempo passado. 

5. Verbo cantar, 1ª pessoa do singular, tempo 

presente. 

6. Verbo correr, 2ª pessoa do plural, tempo presente. 

7. Verbo dividir, 1ª pessoa do singular, tempo 

passado. 

8. Verbo cantar, 1ª pessoa do singular, tempo futuro. 

 

5) Poluição do solo 

É na camada mais externa da superfície terrestre, chamada solo, que se desenvolvem os vegetais. 

Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos de água como as plantas podem ser envenenadas. 

Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na agricultura.  

Eles servem para destruir pragas e ervas daninhas, mas também causam sérios estragos ambientais. 

O lixo produzido pelas fábricas e residências também pode poluir o solo. Baterias e pilhas jogadas no lixo, 

por exemplo, liberam líquidos tóxicos e corrosivos. Nos aterros, onde o lixo das cidades é despejado, a 

decomposição da matéria orgânica gera um líquido escuro e de mau cheiro, chamado chorume, que penetra no solo 

e contamina mesmo os cursos de água que passam bem abaixo da superfície. (...) 
Almanaque Recreio. São Paulo: Abril. Almanaques CDD_056–9.2003 

 

a) No trecho “É na camada mais externa da superfície terrestre” (linha 1), a expressão sublinhada indica 

 

(A) causa.           (B) finalidade.        (C) lugar.             (D) tempo. 

 

b) Qual o assunto principal do texto? 

 

(A) A poluição solar.              (B) A poluição do solo.              (C) A poluição dos rios. 

(D) A poluição sonora.           (E) A poluição das águas. 
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MATEMÁTICA 

 

Habilidades: (EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações 

relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 

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) Sr. Antônio plantou em sua horta 25 pés de alface. Ajude-o a calcular o total de hortaliças. 

      
 

2) Ajude o índio Toti a resolver as divisões. Pinte aquelas que são inexatas:

 
3) Observe os relógios abaixo e escreva qual o horário cada um deles está marcando.  

 
4) Copie os horários para os relógios correspondentes e desenhe os ponteiros conforme os horários escritos.            
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1 = 22:37                  2 = 05:44                  3 = 12:51               4 = 03:05                 5 = 10:15 

 
 

5) O dobro de um número natural é 1.034. Qual é esse número?  

 

6) Qual o número que dividido por 15 dá exatamente 25?  

 

7) Qual o número que multiplicado por 75 dá 1.275?  

 

8) Hoje Luiz e seu irmão estão visitando os pais. Luiz faz essa visita a cada 7 dias e seu irmão a cada 14 dias. Daqui 

a quantos dias os 2 se encontrarão na casa dos pais?  

 

9) Karen e Thais colecionam papéis de carta. Karen tem 384 papéis e Thais tem a metade. Quantos papéis de carta 

têm as duas juntas?  

 

10) Dona Larissa gastou R$ 152,00 no supermercado e ainda precisa comprar para seu hotel, 8 cobertores a 

R$ 25,00 cada um. Quanto ela gastará no total?  

 

11) Ganhei de presente R$ 50,00 para gastar em utensílios para o lar. Ao chegar na loja, me deparei com uma 

promoção de 6 copos por R$ 36,00 e aproveitei para comprar uma jarra de suco por R$ 12,00.  

a. Quanto gastei na compra total?  

b. Quanto custou cada copo?  

c. Eu recebi troco? Quanto?  

 

12) Fui ao mercado e gastei R$ 5,00 em frutas, R$ 6,25 em verduras, R$ 4,75 no arroz, R$ 5,89 no feijão, R$ 6,90 

em sucos e R$ 5,30 em chicletes. Ao passar no caixa percebi que só tinha R$ 30,00 e tive que retirar um produto 

que considerava supérfluo. 

 

a. Quanto é o total da compra?  

b. Qual produto eu tirei?  

c. Ao tirar o produto que considerei supérfluo, qual é o total da compra?  

d. Sobrará troco? Se sim, de quanto será o troco?  

e. Quanto faltou para que eu levasse todos os produtos que escolhi?  

 

13) Em um condomínio fechado há três prédios de apartamentos. O primeiro prédio tem 15 andares com 4 aparta-

mentos por andar; o segundo tem 12 andares com 8 apartamentos por andar e o terceiro tem 10 andares com 5 

apartamentos por andar. Quantos apartamentos há no primeiro, segundo e terceiro prédios? Quantos apartamentos 

há no condomínio? 

 

14) Com 60 quilos de certo produto foram feitos 6 pacotes iguais.  
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a. Quantos quilos levou cada pacote?  

b. Quanto custou cada pacote se o quilo do produto custa R$ 2,80?  
 

15) Responda: 
a) Qual é a unidade de medida utilizada para marcar o tempo em um curto período?  

b) Quantas horas tem um dia?  

c) Quantos minutos tem uma hora?  

d) Quais unidades de medida de utilizamos para marcar tempo extenso?  

e) Uma semana é formada por?  

f) Um mês é formado por?  

g) Um ano é formado por?  

h) Quais são os dias da semana?  

i) Quais são os meses do ano?  

j) O que é um ano bissexto?  
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CIÊNCIAS 

        Professora: Silvana de Oliveira Borges  

 

 

Mudanças de hábitos alimentares  

 

Nós somos o que comemos; por essa razão, devemos nos preocupar com nossa alimentação, que deve 

ser equilibrada, balanceada, em qualquer época de nossas vidas. O melhor remédio para se manter 

uma boa saúde é a alimentação, aliada a bons hábitos, como a prática regular de uma atividade física. 

As frutas e verduras são os alimentos reguladores e são as maiores fontes de vitaminas e sais minerais. 

Contêm nutrientes essenciais a diversas funções do organismo, como, por exemplo, as suas reações 

metabólicas. Um cardápio balanceado deve conter, diariamente, cerca de 55% de carboidratos, 30% 

de lipídeos e 15% de proteína, além das vitaminas, sais minerais e fibras. Os nutrientes essenciais ao 

organismo são classificados em cinco grupos: proteínas, carboidratos, lipídeos, vitaminas e sais 

minerais. O número de porções a ser consumido depende de fatores como idade de atividade física. 

Em razão das porções consumidas, o número de calorias pode variar de 1600 a 2400 calorias por dia. 

Disponível em:  

 

1 – Com base no texto lido e nos seus conhecimentos prévios sobre o assunto, explique a seguinte 

assertiva: “Nós somos o que comemos”: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
            

 

                                   

 

 

 

Campo de Experiência: Hábitos alimentares. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF05CI03/ES) descrever os seus hábitos 
alimentares, comparando com os de seus colegas e com o que é considerado ideal para manutenção da saúde 
do organismos. 
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GEOGRAFIA 

 

 TURMA/SÉRIE: 5º ano     

 Professora: Silvana de oliveira Borges 

Se tiver acesso, assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=HmVs-

HBfWPM&ab_channel=BaraoPirapora 

O trabalho de preparar a terra, plantar e colher chama-se agricultura. 

• Os principais produtos agrícolas do Brasil são: cana-de-açúcar, laranja, milho, soja, mandioca, arroz, 

café, tomate, batata e feijão. 

• As pessoas que trabalham na terra chamam -se agricultores, lavradores ou camponeses. 

Alguns trabalhadores que moram na cidade são transportados de caminhão até o campo: são os boias-

frias. Geralmente, eles são contratados na época das colheitas e ganham por dia de trabalho. 

• As grandes propriedades agrícolas são chamadas de atifúndios. Os seus proprietários são os 

latifundiários. 

• A agricultura pode ser:  

de subsistência: feita em pequenas propriedades (minifúndios). A produção serve para o consumo da 

família. Pratica-se a policultura (plantio de vários produtos). 

 comercial: em que os agricultores comumente plantam um só tipo de produto (monocultura) em 

grandes propriedades com o objetivo de obter lucro. Os principais produtos são: soja, cana-de-açúcar, 

laranja e café. 

Atividades:  

Copie as perguntas e responda no caderno: 

1 – O que é agricultura? 

2 - Como são chamadas as pessoas que trabalham na agricultura? 

3 - Quem são os boias-frias? 

4 - O que é policultura? 

5 – Quais são os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil? 

6 - Como se chamam as grandes propriedades agrícolas? Quem são seus proprietários? 

7 - Quais são os tipos de agricultura? Descreva-os. 

                                                 

 

 

 

Campo de Experiência: Qualidade Ambiental  

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF05GE01/ES  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 dessa áreas. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=HmVs-HBfWPM&ab_channel=BaraoPirapora
https://www.youtube.com/watch?v=HmVs-HBfWPM&ab_channel=BaraoPirapora
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  HISTÓRIA 

Se tiver acesso, assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-

665c&ab_channel=FTDEduca%C3%A7%C3%A3o 

 

 

 

 

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=M3HDz4-665c&ab_channel=FTDEduca%C3%A7%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c&ab_channel=FTDEduca%C3%A7%C3%A3o


 

ALUNO(A)__________________________________________DATA:  

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): CONHECER OS 

DIAS DA SEMANA E AS ESTAÇÕES DO ANO EM INGLES. IDENTIFICAR OS DIAS DA SEMANA 

E AS ESTAÇÕES DO ANO EM INGLES.  

8ª SEMANA 
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Temas populares na obra de Alfredo Volpi  

Sobre Alfredo Volpi:  
Alfredo Volpi pintou temas religiosos, populares, fachadas, mastros e bandeirinhas, temas que lembram festas 

de São João e Juninas, típicas do interior do Brasil. O pintor trabalhava com a noção de plano de modo a criar 

a impressão de movimento em suas telas. As bandeirinhas estão ligadas a um tema que está no imaginário 

brasileiro. Importante lembrar que as telas de Volpi mostram que ele usa a linguagem abstrata com uma carga 

figurativa.  

 

 

 

 

 

VAMOS PARA A 

ATIVIDADE: 

Utilize diferentes cores de papel (você pode desenhar as bandeirinhas e colorir), em seguida você irá 

criar um cenário de festa junina e fazer sua colagem com as bandeirinhas, seja criativo, esbanje no 

uso das cores, e não se esqueça quais itens tem nas festas juninas pelo Brasil (ex: fogueiras, 

barraquinhas, balão, etc) 

Exemplos de cenários que você pode redesenhar em seu caderno de Arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO UTILIZANDO COLAGENS DIVERSAS E CONHECENDO 

O ARTISTA DO ESTILO DA ATIVIDADE PROPOSTA, USANDO A CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO DO 
ALUNO.  

Habilidades: EF69AR06-ES 

https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
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Orientações:  
Ler com bastante atenção a atividade proposta, e qualquer dúvida, entrar em contato com o professor 
via whatsapp no particular. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos de aprendizagem:  

Habilidades:  

(EF35EF04): Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

(EF35EF06): Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem na 

contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

 

ATIVIDADE (28/06/2021) 

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

Os Jogos de Raciocínio configuram e organizam espaços em que os jogadores atuam colocando em prática (e 
portanto, desenvolvendo) uma série de habilidades tanto cognitivas como socioemocionais. As regras do jogo 
delimitam e regulam as ações que ocorrem dentro do contexto lúdico, sendo que todos os elementos relaciona-
dos a esse recurso simulam aspectos presentes no dia a dia, possibilitando transcendências entre o que foi vivido 
por meio do jogo e como é possível aplicar essas aprendizagens em outras situações. 

Fonte: O que são Jogos de Raciocínio? – Mind Lab Brasil 

 
Metodologia 
 
O dominó é um jogo mundialmente conhecido e talvez um dos jogos mais antigos já inventados pelo homem. A 
sua origem é conhecida na China, antes do nascimento de Cristo (a.C) e o jogo é composto por 28 peças em 
formato de paralelepípedo ou retângulo. 
 
Após misturar as 28 pedras do dominó, cada jogador recebe 7 pedras e as guarda para jogar. 
 
Normalmente o dominó é jogador em quatro jogadores, mas também pode-se jogar em 2 ou 3, vai depender da 
quantidade de pessoas disponíveis para jogar. 
 
O aluno deve cortar a imagem abaixo, e jogar. 

Fonte: Regras do Dominó: Aprenda Como Jogar Dominó e Seja Um Mestre no Tuca Jogos 

 

https://ajuda.mindlab.com.br/hc/pt-br/articles/360004618392-O-que-s%C3%A3o-Jogos-de-Racioc%C3%ADnio-
https://www.tucajogos.com.br/antigos
https://www.tucajogos.com.br/blog/regras-do-domino-aprenda-como-jogar-domino-e-seja-mestre-nos-jogos-online.html


 

 


