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ENSINO FUNDAMENTAL 

EMEIF “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 

 

10ª COLETÂNEA ESTUDANDO EM CASA 

5º ANO 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA e HISTÓRIA 

ARTE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

INGLÊS 
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ARTE 

 
1- Você gosta de cantar? Justifique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2- Vamos lembrar as letras das músicas que você mais gosta. 

 

a- Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra AMIGOS. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b- Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra AMOR. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c- Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra CORAÇÃO.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d- Escreva um trecho de uma música que tenha a palavra AZUL. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3- Escolha um dos trechos que você escreveu e crie um lindo desenho, lembre-se 

de colorir. 
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CIÊNCIAS 
Saneamento básico 

Tratamento da água 
Para garantir a boa qualidade da água e dar tratamento ao lixo e ao esgoto, existe o 
saneamento básico. Nas cidades, em geral, há estações de tratamento de água.  
Nessas estações a água é purificada com produtos químicos. Somente depois desse 
tratamento ela é distribuída por toda a cidade. 

 
 
Coleta e tratamento do lixo 

Deve-se colocar o lixo em sacos plásticos para ser levado pelo lixeiro. Onde não há 
coleta, o lixo deve ser queimado ou enterrado. 
O lixo não deve ser jogado em terrenos, pois atrai insetos e outros animais nocivos ou 
que transmitem doenças. Além disso, o lixo traz mau cheiro.  
A melhor maneira de dar fim ao lixo é pela reciclagem.  
Reciclagem é o reaproveitamento de materiais. Para isso, os materiais são separados: 
plásticos, papéis, vidros e metais.  
Em muitos locais existem recipientes de cores diferentes para a coleta de lixo a ser 
reciclado. 
Pela reciclagem os plásticos, papéis, vidros e metais são transformados em produtos 
novos. 
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Os restos de alimentos, as cascas de frutas, de ovos, pó de café etc. são materiais 
orgânicos. Esses materiais orgânicos são transformados em adubo natural. 
 

ATIVIDADES 
1- Coloque V se for verdadeiro e F se for falso. 

 
 O lixo deve ser colocado em sacos plásticos. 
 Deve-se deixar o lixo descoberto. 
 Onde não há coleta, o lixo deve ser queimado ou enterrado. 
 Os insetos atraídos pelo lixo podem transmitir doenças. 
 

2- Por que o lixo não deve ser jogado em terrenos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3- Para que existe o saneamento básico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4- O que acontece nas estações de tratamento da água? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5- O que é reciclagem? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6- Que materiais são reaproveitados do lixo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- Em que é transformado o material orgânico do lixo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia com atenção a letra da música “Era uma vez”. Depois responda às questões 

a seguir. 

1- Qual é o título da música?  

________________________________________________________________ 

 

2- Quem canta essa música? 

________________________________________________________________ 

 

3- Onde era o lugarzinho da música? 

________________________________________________________________ 

 

4- Que sabor e que cheiro tinha o lugarzinho? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5- O que a riqueza e a simplicidade mostravam uma para outra? 

________________________________________________________________ 

 

6- Segundo o texto, o que devemos fazer para ser feliz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- O que você acha que precisamos para ser feliz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8- O texto é: 

(   ) Uma propaganda    (   ) Uma música    (   ) Um convite    (   ) Um bilhete 

 

9- Complete a cruzadinha a seguir. 

 

10- Complete a estrofe com as palavras que faltam. 
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MATEMÁTICA 
 

1- Ligue corretamente. 

 
 

 

 

2- Escreva as séries e complete, 
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5- Observe a operação e responda. 
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GEOGRAFIA  

AS ATIVIDADES ECONOMICAS NA HISTÓRIA DO BRASIL  

Desde o século 16 até os dias atuais, diferentes atividades econômicas foram 

desenvolvidas no território brasileiro. Os mapas a seguir apresentam as principais 

atividades econômicas que se desenvolveram no território brasileiro desde a época da 

colonização até os dias atuais.                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Início da ocupação portuguesa na 

faixa litorânea principalmente na Região 

Nordeste. 

- Início da exploração do pau-brasil 

pelos portugueses e construção dos 

engenhos com produção de açúcar. 

- Surgimento das primeiras vilas e 

cidades, como São Vicente, Olinda e 

Salvador. 

 

- Ocupação das áreas no interior da 

colônia a partir da ampliação da 

atividade pecuária  

- Partes do território passaram a ser 

utilizadas para criações, 

principalmente de gado bovino  
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ATIVIDADES                                               

1-Onde se concentrou o povoamento durante a exploração pau-brasil e cana- de açúcar?    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2-Que atividade foi responsável pela ocupação inicial no interior da colônia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                            

 

 

 

- Fortalecimento da atividade 

mineradora, com exploração do 

ouro e diamantes, sobre tudo 

nas porções do território onde 

hoje se localizam Minas Gerais, - 

Mato Grosso e Goiás. Essa 

atividade promoveu a criação de 

núcleos populacionais próximos 

as minas e ampliou a ocupação 

de áreas do interior do território. 

- Intensificação da ocupação da região 

Amazônica e exploração de produtos 

nativos da floresta, chamados de drogas do 

sertão, como o cacau e o urucum. 

- Inicio do cultivo do algodão em áreas do 

Nordeste. 

- O Brasil tornou-se independente. 

- O café passou a ser o principal produto 

agrícola produzido no país  

- O cultivo do algodão e a exploração da 

borracha são ampliados. 

- A integração entre várias partes do interior 

do território ocupado tornou-se mais intensa. 

- Intensificação das atividades 

industriais. 

- Aumento expressivo da 

população urbana. 

- Ampliação das vias de 

transportes pelo território 

principalmente das ferrovias 

rodovias. 

- Construção de Brasília. 

- Ampliação de propriedades 

rurais voltadas para agropecuária 

comercial (exportação). 
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HISTÓRIA 

NOSSA CULTURA E NOSSO CALENDÁRIO 

Hoje, na nossa cultura, isto é, no nosso modo de viver e pensar, consultamos relógios 

várias vezes ao dia. Temos hora para tudo. 

Mas nem sempre foi assim ... 

Os primeiros grupos humanos 

organizavam sua vida com 

base na observação da 

natureza: a sucessão dos dias 

e das noites, das secas, e das 

chuvas do nascimento e da 

queda das folhas e assim por 

diante. Por isso dizemos que eles se guiavam pelo tempo da natureza. 

Ainda hoje, há grupos humanos que organizam sua vida com base nos acontecimentos 

naturais: contam e dividem seu tempo em ‘tempo da pesca, “tempo da colheita “tempo 

dos festejos ... 

ATIVIDADES  

1-Como é o dia a dia do menino representado na imagem acima? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2-Seu dia a dia se parece com o dele?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3-Como você faz para se lembrar para se lembrar dos horários das suas atividades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Você tem conseguido aproveitar bem seu tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ESCOLA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
NOME DO ALUNO: 

TURMA: 5° ANO 

Disciplina: Educação Física 

TEMA: DANÇA (FLEXIBILIDADE) 

Objeto de conhecimento Danças, expressão e linguagem dos povos, processo 
histórico.  
 

Habilidades: EF12EF11 

Competência: CE08  

 

EXERCÍCIO:  ESCOLHA UM LOCAL PARA IR DE UM PONTO A OUTRO, EM 

SEGUIDA, REALIZE OS MOVIMENTOS DE SEGUINTE FORMA: 

1) Alongamento de ombros puxando para frente 
Eleve o seu braço esquerdo mantendo-o à altura do ombro, mas apontado para a frente. 
Em seguida, use sua mão direita para puxar o braço esquerdo na direção do peito, 
mantendo-o pressionado por 20 segundos. Em seguida efetue o mesmo exercício como 
outro braço.  

 

 2) Alongamento de ombros puxando para trás  

Passando o braço esquerdo por trás da cabeça (colocando a mão nas costas) segure o 
cotovelo com a outra mão e pressione por 20 segundos. Em seguida, volte à posição 
inicial e faça com o outro braço. 
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3) DANÇA (FREVO) 

Com uma sombrinha aberta, os alunos deverão criar seus próprios movimentos. (Ex. 

pulando, flexionando as pernas, etc.)  

Segue abaixo um link de sugestão de música. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7A0bwJO1Jc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7A0bwJO1Jc

