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ENSINO FUNDAMENTAL 

EMEIF “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

16ª COLETÂNEA ESTUDANDO EM CASA 

5º ANO 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA e HISTÓRIA 

CIÊNCIAS e ARTE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

INGLÊS 
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E.M.E.I.F. “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

 

NOME DO ALUNO: ________________________________SÉRIE/TURMA: 5° ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Escrevendo Carta Pessoal 

Imagine que você viajou para bem longe e está com saudade de seu (sua) melhor 

amigo (a). 

Escreva-lhe uma carta contando as novidades. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Preenchendo envelope de carta 

 

 

Atividade 

Agora você precisa enviar uma carta pelo correio. Faça um envelope e preencha 

adequadamente para enviar a carta feita na primeira atividade. Depois de realizada tire 

uma foto e mande no grupo ou no privado do professor para correção. 
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Atividades 
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4- Observe e responda. 
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Cuidados na alimentação 

Além dos hábitos de higiene com o corpo e com o ambiente, os seres humanos 
precisam de uma alimentação saudável.  
Para isso é importante consumir alimentos frescos e variados, como: legumes, carnes, 
peixes, ovos, leite, verduras, frutas, cereais etc.  
Como vimos dependendo da sua origem, os alimentos podem ser de origem animal, 
vegetal ou mineral. Por exemplo, a carne vem do boi, portanto é de origem animal. O 
feijão é a semente de uma planta, por isso é de origem vegetal. E o sal, que é retirado 
da água do mar, é de origem mineral. 
Além da qualidade dos alimentos, alguns cuidados são necessários na sua preparação. 
Veja alguns cuidados. 
 
 Ferver e filtrar a água antes de bebê-la.                 Ferver o leite antes de utilizá-lo.                  
 

                               
 

Lavar bem as frutas, verduras e legumes antes de consumi-los.  
Além de cozinhar ou assar bem as carnes.  
Ao comprar produtos industrializados, verifique sempre a data de validade impressa no 
rótulo da embalagem e siga corretamente sua forma de conservação. 

 

 
 

Atividades 

1- Escreva o nome de dois alimentos de origem: 
 
a- Animal 

_____________________________________________________________ 
 

b- Vegetal 
_____________________________________________________________ 
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2- Pela manhã, quais alimentos de origem animal você costuma consumir? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3- Circule de vermelho os alimentos de origem animal e de verde, os de origem 
vegetal. 
 

  
 

4- Observe em casa ou no supermercado cinco produtos industrializados e 
complete a tabela com os dados. Veja o exemplo. 
 

 
 

 

 

5- Como podemos saber se um produto vegetal ainda está bom para o consumo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Agora, responda às questões.  

a) Qual produto tem maior prazo de 

validade?_______________________

_______________________________

_______________________________ 

b) Qual tem menor prazo de 

validade?_______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO  

 Vamos conhecer a letra da canção o “Ora Bolas”. 

 

1) Onde você mora? 

______________________________________________________________________ 

2) Qual é o seu endereço? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Se você tivesse que dar o endereço do Brasil qual seria? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) O que você pensa sobre o país onde vivemos? Escolha apenas uma palavra que 

expressa sua opinião. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE 

Patrimônio cultural é tudo que tem especial valor para um povo e deve ser 

conservado. Os patrimônios podem ser material, imaterial e natural.  

 

O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista e histórica, 

beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do 

ambiente natural para que nos lembremos de quem somos, o que fazemos, de onde 

viemos e, por consequência, como seremos. 

 

Para acrescentar seus conhecimentos faça uma pesquisa sobre os patrimônios 

naturais do nosso município: 

a) As ilhas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

b) O artesanato de concha: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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TEMA: BRINCADEIRAS E JOGOS 
 
Objeto de conhecimento: Jogos cooperativos  
 
Habilidades: EF35EF02-04/ES  

Competência: CE05 

ATIVIDADE: MÚSICA E MOVIMENTO 

Distribuir uma bexiga para todos os presentes, cada um enche a sua bexiga. Na 
sequência, todos devem tocar a bexiga para cima com a mão direita e esquerda, com a 
cabeça, ombros, joelhos e pés. Depois em duplas, utilizando uma bexiga entre as 
pernas, deverão movimentar-se. Em seguida andar em dupla colocando a bexiga entre 
a testa. 

 

 

Boa aula! 
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Observe a obra de Romero Britto, depois pinte, recorte e monte a maçã abaixo. Após a 

concluir a atividade tirar uma foto e mandar no grupo as turma ou no privado do 

professor para correção. 

 

 

 

 

 
 

 


