
 
 

 
EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

 

 5ª ANO -   4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Campo de Experiência: LINGUAGENS 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); Ampliar o conhecimento artísticos, utilizando 
cores. 
Habilidades: Conhecer os símbolos pascoais, trabalhando cores e formas. 

Profª Tainara Aparecida Maciel Menezes 

 

ARTE 
A ÉPOCA MAIS GOSTOSA DO ANO SE APROXIMA, É PÁSCOA, SÃO SÍMBOLOS, CORES, 

GOSTOSURAS E MUITO SIGNIFICADO! 

VAMOS UTILIZAR A AULA DE ARTE, E COLORIR OS OVINHOS DE PÁSCOA ABAIXO, ESBANJE NAS 

CORES E CRIATIVIDADE RECORTE E COLE NO CADERNO DE ARTE: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO(A)__________________________________________DATA:  



 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): CONHECER OS 
NÚMEROS EM INGLES. IDENTIFICAR OS NÚMEROS  EM INGLÊS.  

 
1- VAMOS CONHECER OS NÚMEROS EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO,OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS FAÇA COM 
CAPRICHO AS ATIVIDADES. 

 
 



 
CIÊNCIAS 

 
                                   

 Professora: Silvana de Oliveira Borges 
Se tiver acesso, assista o vídeo no link:  https://www.youtube.com/watch?v=UKLrqVFHS5w 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=239&v=LRMFA3eSlxM&feature=emb_logo 
O Planeta em Equilíbrio versus Desequilíbrio Ecológico 

Os elementos da natureza formam um conjunto, onde todos se relacionam e “um completa o outro. 
Nenhum ser vivo sobrevive sem sol, ar, água e solo. Os animais dependem da matéria orgânica 
produzida pelas plantas. As plantas só produzem essa matéria orgânica quando recebem luz, água e 
ar, de onde retiram as substâncias necessárias. Os animais dependem das plantas, porém existem 
animais que precisam de outros animais para obter a matéria orgânica produzida pelas plantas. 
Alguns comem plantas; outros comem os que comeram as plantas. 

O que é o Desequilíbrio Ecológico 

A Mãe Natureza levou bilhões de anos para equilibrar os ecossistemas, porém, mudanças mínimas 
podem provocar o desequilíbrio ecológico. Essas mudanças, em condições naturais, costumam ser 
pequenas e são rapidamente neutralizadas pela própria natureza. Quando algum elemento (animal 
ou vegetal), é reduzido em sua quantidade, aumentado ou diminuído, o desequilíbrio ecológico 
ocorre. Mudanças assim podem dar origem a reações em cadeia que repercutem diretamente no 
funcionamento do ecossistema.                                                     

Exemplo e consequências 

Exemplo 1 

Homens começam a caçar cobras numa determinada área ecologicamente equilibrada. Com a 
diminuição no número de cobras aumenta consideravelmente o número de sapos (alimento destas 
cobras). Com isso, a quantidade de insetos começa a reduzir significativamente, podendo faltar para 
outras espécies que também se alimentam de insetos. Isso pode até provocar a extinção de certas 
espécies, caso elas sejam encontradas apenas naquela área. Com a diminuição das cobras, pode 
também aumentar o número de roedores (ratos, por exemplo) que podem invadir áreas residenciais 
próximas em busca de alimentos.   

1 – Pesquise e responda as questões abaixo: 

Campo de Experiência: Cobertura vegetal, ciclo hidrológico e equilíbrio ambiental 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF05CI03/ES Identificar causas e efeitos 

sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à cobertura vegetal, e selecionar argumentos que justifiquem sua 

importância para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade 

do ar atmosférico, evidenciando a situação atual de sua região. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKLrqVFHS5w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=239&v=LRMFA3eSlxM&feature=emb_logo


 
a) Já tentou cultivar uma horta em casa? Plantar tomates, couves, cenouras, feijões e 

mais uma infinidade de verduras! 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) O que aconteceu quando as plantas chegaram principalmente no estágio de frutifica-

ção? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c) Sem o uso de venenos a horta conseguiu sobreviver? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d) Você sabia que alguns insetos que antes estavam em equilíbrio com o meio ambiente 

de repente se tornaram pragas em virtude da escassez de alimentos e do ambiente 

desregulado das cidades e do campo?  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e) Tudo isso provocado pela destruição das matas, da mudança do clima, da escassez 

de água. Também não podemos esquecer que num mundo globalizado como o 

nosso, muitas pragas viajam milhares de quilômetros por aviões, navios, vestuários 

dos seres humanos e encontram em outros locais um ambiente sem predadores, 

propício para um desenvolvimento sem restrições. Cite uma animal que saiu do seu 

local de origem e se transformou em uma praga, por não ter predadores e comida 

para o seu controle, Em seguida, relate onde e como ele se tornou uma praga naquele 

local? (Fazer no caderno) 

 



 
 

 

                                  GEOGRAFIA 
 

 
Se tiver acesso, assista um pedaço do filme: http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-
110758/ 

O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de 
Estado, Região ou até de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. 
O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Emigrante é a pessoa que deixa (sai) 
um lugar de origem com destino a outro lugar. O imigrante é o indivíduo que chega (entra) em um 

determinado lugar para nele viver. 
Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores. Dentre os principais fatores 

que impulsionam as migrações podem ser citados os econômicos, políticos e culturais. 
No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, pois 
o modelo econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em busca de 

melhores condições de vida e à procura de trabalho para suprir suas necessidades básicas de 
sobrevivência. 

Uma modalidade de migração comum no Brasil, principalmente, na década de 1950, é o êxodo 
rural, que consiste no deslocamento da população rural com destino para as cidades. O êxodo rural 

ocorre, principalmente, em razão do processo de industrialização no campo, que proporciona a 
intensa mecanização das atividades agrícolas, expulsando do campo os pequenos produtores. Além 

do poder de atração que as cidades industrializadas proporcionam para a população rural, que 
migra para essas cidades em busca de trabalho. 

Durante décadas, os principais fluxos migratórios no território brasileiro se direcionavam para a 
Região Sudeste, isso ocorria devido ao intenso processo de industrialização desenvolvido naquela 

Região. No entanto, as migrações para o Sudeste diminuíram e, atualmente, a Região Centro-Oeste 
tem exercido grande atração para os fluxos migratórios no Brasil, se tornando o principal destino. 

Responda: 1 - Você migrou de sua cidade de origem? 
 Caso tenha migrado de sua cidade de origem informe o(s) motivo(s): 
                                     (     )  SIM           (      ) NÃO  
A. ( ) Para estudar. 
B. ( ) Oferta de emprego.  
C. ( ) Busca por melhores condições de saúde.  
D. ( ) Busca por segurança.  
E. ( ) Procura por melhores condições de moradia.  
F. ( ) Outro(s): 

2 - A migração pode ser definida como: 

a) A entrada de migrantes em um determinado país. 

Campo de Experiência:   Dinâmica populacional   

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

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

Relações entre migrações e condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-110758/
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-110758/


 
b) A saída de migrantes de um determinado país para outro. 

c) O deslocamento populacional pelo território de um país. 

d) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 
crescimento populacional. 

e) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma 
população. 

3 - Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe 
o nome de: 

a) emigrante. 

b) forasteiro. 

c) imigrante. 

d) peregrino. 

e) gringo. 

4 - Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um 
lugar para outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem: 

a) econômica. 

b) política. 

c) cultural. 

d) ambiental. 

e) religiosa. 

 5 - No que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens a seguir: 

a) A desconcentração industrial é uma das principais causas da freada na migração interna 
do Brasil. 

b) Atualmente o Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém migrantes. 

c) A melhoria dos sistemas de transporte e de comunicação aumentou a concentração 
industrial nos grandes centros urbanos brasileiros, que continuam atraindo grandes 
contingentes migratórios. 

d) A transumância é o movimento migratório invertido, ou seja, as pessoas abandonam os grandes 
centros e buscam fixar-se em cidades pequenas ou médias. 

e) No movimento pendular, uma determinada população deixa o seu domicílio pela manhã 
para trabalhar em outra cidade ou região e retorna ao término do dia. 

 



 
 

 

HISTÓRIA 
 

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

No século XV (1401 a 1500), muitos comerciantes europeus comercializavam produtos com o 
Oriente, principalmente com as Índias. Os comerciantes compravam os produtos orientais e depois 

os vendiam bem caro na Europa. Esse comércio ocasionou a expansão marítima de alguns países 
europeus. Essa expansão é conhecida como Grandes Navegações.  Os produtos mais procurados 
pelos europeus eram: tecidos de seda, porcelanas, perfumes, mar m e especiarias (cravo, canela, 
noz-moscada, gengibre e pimenta).  Os primeiros europeus a praticarem esse comércio foram os 

mercadores italianos de Gênova e Veneza.  Algumas invenções contribuíram muito para as Grandes 
Navegações: a bússola, o astrolábio e as caravelas.  A bússola e o astrolábio são dois instrumentos 

de orientação utilizados pelos navegadores, e a caravela, uma embarcação marítima.  Portugal, país 
pioneiro nas navegações, pretendia chegar às Índias contornando o continente africano. Os 

portugueses  zeram muitas viagens. Em 1498, o navegador Vasco da Gama chegou à cidade de 
Calicute, descobrindo o caminho marítimo para as Índias. 

Atividade no caderno: 
1. Em que século tiveram início as Grandes Navegações? 

2. Quais foram os primeiros europeus a praticar o comércio no oriente?  

3. Que invenções contribuíram para as Grandes Navegações?  

4. Para que servem a bússola e o astrolábio? 

5. Quais foram os primeiros europeus a praticar o comércio no oriente? 

6. Pesquise imagens sobre as Grandes Navegações e cole no quadro abaixo: 

 

 
 

 

 

 

Campo de Experiência:   O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF05HI01/ES 
Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando- os com o espaço geográfico 
ocupado e os grandes rios da Ásia Menor, África, América, Brasil e Espírito Santo, considerando sociedades 
e civilizações hidráulicas e identificando os conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e sociedade 
hidráulica.  

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


 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global 

 

Desconfiança 

O potro Roncinho estava ficando cada vez mais desconfiado dos outros. E não era sem razão. Seu pai 
era muito rico. Por isso, o filhote tinha muitos amigos. Ingenuamente, no início ele acreditava que todos 
gostavam dele por ele mesmo. 

Sua decepção aconteceu quando, depois de seu pai ter perdido toda a sua fortuna, Roncinho 
percebeu que seus amigos se afastavam dele e se riam de sua nova situação. Que experiência desagradável! 

O tempo passou e Roncinho, já cavalo adulto, ganhou uma fortuna vencendo todas as corridas. Seus 
antigos amigos de infância voltaram a procurar sua companhia. Para ele, estava bem claro que esses eram 
atraídos pelo seu dinheiro. Roncinho repudiou-os sem hesitar. 

— A mim vocês não enganam, com sua hipocrisia. Vocês são incapazes de amar os outros porque 
estão cheios de cobiça — disse-lhes, muito desgostoso. 

Certo dia, Roncinho conheceu Zebrão, que parecia ser realmente seu amigo. Desconfiado como 
sempre, decidiu colocá-lo à prova. 

Depois de algum tempo, chamou o amigo, dizendo-lhe que havia perdido toda sua fortuna nas 
apostas. 

— Não se preocupe — respondeu-lhe Zebrão. Posso emprestar-lhe o dinheiro até que consiga sair 
dessa situação. 

Roncinho compreendeu que a amizade que ele lhe oferecia era sincera. Finalmente havia 
encontrado um amigo de verdade! 

Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2018-04-27/desconfianca.htm>. 

 

Questão 1 – Segundo a história, o potro Roncinho “tinha muitos amigos” porque: 
(     ) “seu pai era muito rico”. 
(     ) “acreditava que todos gostavam dele por ele mesmo.”  
(     ) “estava ficando cada vez mais desconfiado dos outros”.  
 
Questão 2 – Releia o segundo parágrafo. Em seguida, identifique a opinião sobre um fato: 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 3 – Na parte “Roncinho repudiou-os sem hesitar.”, a expressão grifada indica: 
(     ) lugar.                    (     ) modo.           (     ) tempo.  
 
Questão 4 – Em “— A mim vocês não enganam, com sua hipocrisia.”, o travessão:  
(     ) marca o início da fala de Roncinho.  
(     ) sugere uma pausa na fala de Roncinho.  
(     ) assinala a continuidade da fala de Roncinho.  



 
 
Questão 5 – No trecho “Vocês são incapazes de amar os outros porque estão cheios de cobiça [...]”, o fato 
destacado é: 
(     ) a causa do anterior.          (     ) a finalidade do anterior.       (     ) a consequência do anterior.  
 
Questão 6 – Na passagem “[...] disse-lhes, muito desgostoso.”, a palavra sublinhada foi empregada para: 
(     ) explicar.                  (     ) intensificar.            (     ) complementar: 
 

Questão 7 – No segmento “Desconfiado como sempre, decidiu colocá-lo à prova.”, o termo destacado 
retoma: 

(     ) Roncinho.                    (     ) Zebrão.             (     ) o narrador da história.  

 

Questão 8 – Na frase “Posso emprestar-lhe o dinheiro até que consiga sair dessa situação.”, a que situação 
Zebrão se refere? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questão 9 – O texto “Desconfiança” tem o objetivo de: 

(     ) fazer refletir.          (     ) divulgar algo.              (     ) dar uma notícia.  

 

Questão 10 - Conjugue os verbos abaixo no pretérito e no futuro: 

Pretérito Presente Futuro 

 Ando  

 Compro  

 Falam  

 Fazem  

 Bebo  

 

Questão 11 - Leia o texto abaixo e circule os verbos: 

O pijama de Jaime 
    Jaime deu uma beijoca em Júlia e disse: 

    – Meu pijama se sujou de suco de caju. 

    Júlia lavou o pijama, e ele ficou com jeito de novo. 

    Jaime disse: 

    – Júlia, meu pijama ficou joia! Não vou deixá-lo sujar mais. 

    – Está bem, Jaime. 

 

 



 
 

MATEMÁTICA 

Habilidade: (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e 
com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

- Vamos agora praticar a multiplicação com mais de um multiplicador. A forma de realizar a operação você já 
conhece. Mas aí abaixo tem uma explicação, caso tenha se esquecido.  
 

Multiplicação por 2 Multiplicadores  

  
  Ao começar essa etapa vamos iniciar pela multiplicação por dez, assim, olhem a tabuada do número 10. 
É tranquilo, pois os resultados estão lá e é só subir quando necessário.  
  Depois que fizerem algumas multiplicações por dez, vamos descer o zero e multiplicar por 1.  O 
próximo passo são multiplicações por 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, dizendo sempre que desce o zero e 
multiplica pelo número que sobrou:  

 
Agora vamos para o próximo passo:  
   1 2 3                Primeiro fazemos a multiplicação do número que está na ordem das unidades, 
 _X 12_              nesse caso o 2. Depois multiplicamos o número que está na ordem das dezenas             
+ 2 4 6               o 1. Depois somamos os dois pra obter o resultado.  
1 2 3__ 
1 4 7 6 

• Vamos treinar e resolver as operações no caderno. 
 



 

 
 



 

 

 
Resolva os problemas:  
1) Leia e responda:  Comprei 6 camisas a R$12,50 cada uma, 4 calças por R$64,50 cada e 8 

pares de meia por R$2,50 cada. Fiz o pagamento com 8 notas de R$50,00. 
a) Quanto gastei no total? 
b) Quanto recebi de troco? 

 
2) Márcia tem guardado na caderneta de poupança R$215,00. No final do mês, ela irá depositar o 

triplo dessa quantia. Com quanto ela ficará? 
 

3) Um carro percorre 80 quilômetros em 1 hora. Quantos quilômetros ele percorrerá após 12 
horas? 

 
4) Leia e responda: 
 

Um comerciante comprou 350 cadernos, de uma fábrica, e pagou R$8,00 em cada um. Ele irá revender cada 
caderno pelo preço final de R$12,50. 
a) Quanto o comerciante pagou por todos os cadernos? 
 
b) Quanto ele lucrará com a venda de cada caderno? 
 
c) Quanto ele lucrará com a venda de todos os cadernos? 

 



 
 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

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

Objetivos de aprendizagem: Contribuir para a elaboração de um brinquedo. 

Habilidades:  
EF35EF01-04/ES – Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles 
de matriz indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio 
histórico-cultural.  
 

ATIVIDADE  

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

O jogo de damas é considerado um excelente meio de elevar o nível intelectual dos alunos, ensinando o 
manejo de numerosos mecanismos lógicos e contribuindo para o desenvolvimento de certas capacidades 
psíquicas e até físicas e a introdução do jogo de damas no ensino escolar é um elemento ideal para cultivar o 
pensar. 
O presente trabalho tem intenção de mostrar que o jogo de damas estimula o desenvolvimento do aprender 
do aluno ajudando na aprendizagem de maneira mais fácil e eficiente. 
 
Do ponto de vista pedagógico é inegável que esse esporte instiga pelo menos cinco capacidades do 
desenvolvimento cognitivo: 
 
a) raciocinar na busca dos meios adequados para alcançar um objetivo; 
 
b) organizar uma variedade de elementos para uma finalidade; 
 
c) imaginar concretamente situações futuras próximas; 
 
d) prever as prováveis consequências de atos próprios e alheios e 
 
e) tomar decisões vinculadas à resolução de problemas. 
 

Fonte: O jogo de damas na escola - Portal Educação (portaleducacao.com.br) 

Metodologia 

A maioria das pessoas tem tampinhas sobrando em casa. Caso não tenha, podem usar papel mesmo 
como será mostrado no vídeo e investir nesse jogo de damas. Para o tabuleiro, um papelão ou em-
balagem de cereais servem perfeitamente ou até mesmo uma folha branca. Depois de traçar as 
linhas, é só pintar das cores que preferir. Caso não tenha material nenhum, abaixo terá um modelo 
para que vocês possam ter o jogo. 

 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/o-jogo-de-damas-na-escola/56209


 
 

 

 

 

 

                   Fonte: Aula de 

Educação Física - Desenvolvendo o jogo da dama - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=2U5t9vCTIOA
https://www.youtube.com/watch?v=2U5t9vCTIOA


 
É só recortar e jogar. 

 


