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Campo de Experiência: LINGUAGENS - ARTE 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); Ampliar o conhecimento artísticos de forma geral, 

conhecendo melhor o conteúdo sobre textura. 

Habilidades: Conhecer um estilo de criação da arte explorando a criatividade através da textura e colagens variadas. 

 

 

TEXTURA COM COLAGEM 

VAMOS ENFEITAR NOSSO DESENHO COMTEXTURAS VARIADAS E COLAR NO CADERNO DE 

ARTE. 

ALGUNS EXEMPLOS PARA VOCÊ ENFEITAR SUA ATIVIDADE: (GRÃOS DE ALIMENTOS, AREIA, 

TINTAS, ALGODÃO, ETC. EM SEGUIDA RESPONDA EM SEU CADERNO O QUE SIGNIFICA 

TEXTURA: 
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NOMEDADISCIPLINA: ENGLISH 

Objetivosdeaprendizagemouhabilidade(doCurrículodoES): CONHECER OS NÚMEROS EM 
INGLES. IDENTIFICAR OS NÚMEROS  EM INGLÊS.  

 

1- VAMOS CONHECER OS NÚMEROS E AS CORES EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO,OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS FAÇA COM 

CAPRICHO AS ATIVIDADES. 

 
1- ESCREVA O NOME DOS NÚMEROS ABAIXO EM INGLÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ESCOLHA OUTRAS CORES PARA COMPLETAR A FLOR. ESCREVA O 

NOME DELAS EM INGLÊS, DEPOIS PINTE BEM BONITO. 
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GEOGRAFIA 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Conhecer a Região Sudeste, tipos de vegetação existentes na região, a Mata 
Atlântica. 

 

. 

 

 

Para realizar as atividades abra o livro didático de Geografia páginas 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 

149. Faça uma leitura detalhada dos textos e responda as perguntas. 

 

                                                                       HISTÓRIA 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Refletir sobre o início da divisão social do trabalho e a organização social a partir dela. 

 

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. 

 

Vamos abrir o livro didático de História nas páginas 08, 09, 10, 11, 12,13, 14 e 15. Em seguida, faça a leitura dos 

textos e responda as perguntas 

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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CIÊNCIAS 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Reconhecer que a água é usada em vários setores da sociedade, como 

agricultura, indústria e produção de energia. 

 

 

 

 

 

Para realizar as atividades abra o livro didático de Ciências páginas 98, 99, 100,101, 102 e 103. Faça uma 

leitura detalhada dos textos e responda as perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Habilidades:HD (EF04LP03) Localizar palavras no dicionáriopara esclarecer significados, reconhecendo 

osignificado mais plausível para o contexto quedeu origem à consulta. 

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

Literatura de Cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do 

interior nordestino. 
Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

No Brasil, a literatura de Cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo, entre 1930 e 1960. Muitos escritores 
foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam: João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Guimarães 

Rosa, dentre outros. 

Origem do Cordel 

O termo “Cordel” é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no país em fins do 

século XVIII. 

Na Europa, ela começou a aparecer no século XII em outros países, tais quais França, Espanha, Itália, 
popularizando-se com o Renascimento. 

Em sua origem, muito poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o 

advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. 
 

Atividade de Leitura e Interpretação de um Cordel. 

 

EM VERSOS SINGELOS(Alexandre Pavan) 
 

"Cordel quer dizer barbante 

Ou senão mesmo cordão, 
Mas cordel-literatura 

É a real expressão 

Como fonte de cultura 
Ou melhor poesia pura 

Dos poetas do sertão. (...) 

 

O chamado trovador 
Ou poeta popular 

Era semianalfabeto 

Porém sabia rimar, 
Seus folhetos escrevia 

E os sertanejos os liam 

Por ser o seu linguajar. (...) 

 
O cordel é dividido 

Escrito, cantado, oral, 

Porém o cordel legítimo 
É aquele tipo jornal, 

Que trazia a notícia nova 

Em sextilhas, nunca em trova 
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Que agrada o pessoal. (...) 

O cordel sendo cultura 
Hoje tem sua tradição, 

Chamado literatura 

Veículo de educação 

Retrata histórias passadas 
Que estão documentadas 

Para toda geração." 

 

RESPONDA: 
 

1 - Como o cordel foi escrito? 
(a) em texto                  (b) em trova            (c) em quadrinhos 

 

2 - Para que servem as rimas? 

(a) servem para retrata histórias passadas. 
(b) servem para trazer notícia nova. 

(c) servem para dar sonoridade e melodia agradáveis ao texto.   

 
3 – Quantos versos e estrofes este cordel possui? 

 

4 – Quais são as rimas da primeira estrofe? 
 

5 - O que você aprendeu sobre literatura de cordel? 

 

6 – Quais são os assuntos abordados neste tipo textual? 
 

7 – Como se chama o poeta que faz literatura de cordel? 

 
8 - O que quer dizer "cordel"? 

https://www.youtube.com/watch?v=bQt1dxETW-8 

https://www.youtube.com/watch?v=6m_7eKhClKQ 

 
ATIVIDADES VARIADAS 

1) Escreva se é substantivo comum ou próprio: 

a) mesa:                                b) tanque:                       c) Maurício:                          d) Ásia 
e) carro:                             f) coelho:                          g) Rio de Janeiro:                  h) jardim 

  

2) Ligue as palavras que são sinônimas: 
calmo                                                                                                   residir 

comprido                                                                                             longe 

distante                                                                                                perto 

morar                                                                                                   tranquilo 
próximo                                                                                               longo 

  

3) Escreva o antônimo (contrário) das seguintes palavras: 
a) sim:                 b) baixo:    c) forte:                       d) noite:  

 

4) Complete a frase usando adjetivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=bQt1dxETW-8
https://www.youtube.com/watch?v=6m_7eKhClKQ
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a) Aquela manhã de quarta-feira estava _______________ 

b) A menina ganhou uma sandália______________ e uma bolsa ______________ 
c) Aquela menina fez uma _______________ ação em ajudar aquela senhora. 

d) O menino é _______________, fez toda lição. 

  

5) Complete as frases utilizando os seguintes verbos: 

 

PARTICIPAM                      RECEBERÃO                     GANHAR                  JOGARAM 
  
a) Os alunos __________________________bola após a aula. 

b) As crianças vão __________________________brinquedos neste ano. 

c) Os pais__________________________com os filhos das brincadeiras. 
d) Os alunos__________________________os uniformes. 

 

MATEMÁTICA – 5ª SEMANA 

 

Habilidades: 

HD EF04MA04/ES Utilizar as relações entre adiçãoe subtração, bem como entre multiplicação edivisão, para 

ampliar as estratégias e a verificaçãode cálculos. 
 

Olá turminha! Essa semana vamos resolver problemas envolvendo operações de adição, subtração e multiplicação. 

Muita atenção! Lembrem-se de deixar registrado no caderno as operações. Beijocas! 
 

1. Um comboio transporta 2358 pessoas por dia. Quantas pessoas transportará durante o mês de Outubro? 

2. O senhor José comprou 2250 m de alambrado para cercar o seu quintal. Como o alambrado não foi suficiente, 

comprou o dobro da quantidade. Calcule quantos metros, de alambrado o Senhor José comprou. 

3. Em uma caixa há 1450 alfinetes. Quantos alfinetes há em 72 caixas? 

4. Daiane dos Santos é uma ginasta brasileira, reconhecida mundialmente. Em uma das competições de que 

participou, ela conquistou 316 pontos na ginástica de solo, seguida de Elena Gomes, com 250 pontos. Quantos 

pontos Daiane obteve a mais que Elena? 

5. Clayton tem cinco notas de 10 reais e duas notas de 5 reais. Mayara tem 3 notas de 20 reais, Quem tem mais 

dinheiro: Clayton ou Mayara? 

6. Lia vendeu 78 revistinhas e ainda ficou com 35 revistinhas. Quantas revistinhas Lia tinha? 

7. Mamãe saiu com 88 reais. Gastou 39 reais. Quanto ela recebeu de troco? 

8. Numa biblioteca há 5 mesas pequenas com 4 cadeiras em cada uma e 5 mesas maiores com 6 cadeiras em cada 

uma. Quantas pessoas podem se sentar, ao mesmo tempo, nessa biblioteca? 

9. Taís tem 54 anos. Ela é 29 anos mais nova que a mãe e 27 anos mais velha que a filha. Quais as idades da mãe e 

da filha de Taís? 

10. Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé, fez 60 anos em outubro de 2000. Quantos anos ele completa em 

2021? 

11. Mariana precisa levar 250 balas de caramelo para a festa de inauguração da quadra da escola. Ela fez 478 balas. 

Quantas ela tem a mais? 

12. A biblioteca da escola tem 819 livros de Matemática e 110 de História. Quantos livros há na biblioteca da 

escola? 
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13. Na fazenda do Sr. Nicolau há 44 cavalos e 160 bois. O Sr. Nicolau comprou mais 58 bois. Quantos bois há na 

fazenda? 

14. Uma mangueira tinha 1 centena, 4 dezenas e 1 unidade de mangas. Caíram 7 dezenas e 6 unidades. Quantas 

mangas ficaram na mangueira? 

15. Beatriz ganhou uma caixa com 64 bombons. Deu 15 bombons a Mariana e 18 ao João. Com quantos bombons 

Beatriz ficou? 

16. Julia tinha 1 centena de rosas. Deu 47 rosas a Isabela. Com quantas rosas Julia ficou? 

17. João tem 16 anos. Paulo tem 9 anos. Quantos anos João tinha quando Paulo nasceu? 

18. No visor da calculadora aparece o número 59. O que fazer para que apareça o 79, utilizando uma só operação? 

Escreva o cálculo que você faria. 

19. Um tubarão nada 60 quilômetros em 1 hora. O peixe-espada, em 1 hora, nada 35 quilômetros a mais que o 

tubarão. Quantos quilômetros o peixe-espada nada em 1 hora? 

20. A diferença entre a idade de Carolina e a avó dela é de 69 anos. A avó tem 75 anos. Qual a idade de Daniel, 

irmão de Carolina, sabendo que ele é 2 anos mais velho que a irmã? 

21. Uma fábrica tem 1 265 funcionários que trabalham durante o dia e 975 que trabalham à noite. Quantos 

funcionários há na fábrica? 

22. Qual é a soma de três números, sabendo que o primeiro é 864, o segundo é 427 e o terceiro é o dobro do 

primeiro? 

23. Numa quitanda há 4 centenas e meia de melancias, 3 centenas e 7 dezenas de laranjas e 2 centenas de abacates. 

Quantas frutas há na quitanda? 

24. Vovô coleciona moedas. Ganhou 76 moedas. Agora, ele tem 682 moedas. Quantas moedas ele tinha antes? 

25. Um sorveteiro saiu com 326 sorvetes. Na primeira parada vendeu 98, na segunda 130. Quantos sorvetes ainda 

restam para vender? 

26. Igor comprou 864 caixas contendo copos descartáveis. Quantos copos ele comprou ao todo, sabendo-se que 

cada caixa tem uma dúzia de copos? 

27. Uma padaria assa 1 280 pães em cada fornada. Quantos pães serão assados em 12 fornadas? 

28. Uma sorveteria vende 580 sorvetes por dia. Quantos sorvetes venderá em uma semana? 

29. Os animais de um zoológico consomem 368 quilos de alimentos por dia. Quantos quilos de alimentos são 

consumidos em um mês? 

30. Beatriz tem 19 anos e seu pai tem o triplo de sua idade. Qual é a diferença de idades entre eles? 

31. Numa campanha, conseguimos arrecadar 4 830 camisas, 2 670 calças e   1 516 vestidos. Quantas peças de 

roupa arrecadamos? 

32. Uma doceira fez 570 brigadeiros, 564 coxinhas, 489 empadas, 350 surpresas de uva e 440 olhos-de-sogra. 

Quantos doces ela fez? 

33. Em 2020, Vilma completou 53 anos. Em que ano ela nasceu? 

34. Uma pessoa, para fazer uma viagem, saiu de casa às 8 horas e chegou ao seu destino às 17 horas. Quanto tempo 

gastou na viagem? 

35. A soma de três números é 7 168. O primeiro é 2481 e o segundo, 3 963. Qual é o terceiro número? 

36. Um ônibus escolar leva 35 crianças para a escola e 18 são meninos. Qual é o número de meninas? 
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37.Tenho que pagar duas dívidas, uma de R$ 58,00 e outra de R$ 89,00. Quanto me falta se já possuo R$ 120,00? 

38. Marcela nasceu em 1 972 e tem um irmão 7 anos mais velho. Em que ano nasceu o irmão de Marcela? 

39. Faltam 48 páginas para Roberta terminar de ler seu livro de 394 páginas. Quantas páginas Roberta já leu? 

40. Kauê tem 75 livros. Dillan tem o triplo dos livros de Kauê. Quantos livros Dillan tem? Quantos livros tem os 

dois juntos? 
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Orientações:  

Ler com bastanteatençãoa atividade, e qualquerdúvida, entraremcontato com o professor via whatsapp 
no particular. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

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 26/04/2021 

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

Trilha é um antigo jogo simples de jogar e bastante famoso no mundo todo. Alguns pesquisadores acreditam que 
variantes deste jogo já eram conhecidas pelos Egípcios, cerca de 1000 A.C. O jogo é formado por 18 peças (2 
conjuntos de 9 peças de cores diferentes) e um tabuleiro. 

Trilha é um jogo de tabuleiro para 2 jogadores, recomendado a partir de 6 anos e com duração média de 20 
minutos.  

Habilidades envolvidas ao jogar 
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Dentro da faixa etária recomendada e pelas suas características e mecânicas de jogo, Trilha contribui para 
exercitar as seguintes habilidades: 

- Atenção 
- Adaptação 
- Percepção 

Além disso, de uma forma geral todos os jogos podem colaborar para o desenvolvimento de habilidades sociais e 
intelectuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conheça o jogo Trilha (tabuleirocriativo.com.br) 

 

Metodologia 

http://www.tabuleirocriativo.com.br/post_trilha.html#:~:text=Trilha%20%C3%A9%20um%20antigo%20jogo%20simples%20de%20jogar,9%20pe%C3%A7as%20de%20cores%20diferentes)%20e%20um%20tabuleiro.


 
 

EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

5°ANO –5°Coletânea de Atividades Pedagógicas –CAP’s  

Aluno(a):__________________________________________________ 

 
O objetivo do jogo é remover as peças inimigas até que restem duas. Um jogador consegue remover uma peça de 
seu oponente cada vez que ao colocar ou movimentar uma de suas próprias peças consegue formar uma linha 
(horizontal ou vertical) de 3 peças alinhadas da sua cor. Este alinhamento de 3 peças é chamado de "moinho". 
Quando um jogador tem apenas três peças restantes, a regra do deslizamento se altera e o jogador passa a poder 
mover uma peça sua para qualquer ponto marcado no tabuleiro. A partida termina quando um jogador ficar com 
apenas duas peças e o adversário é declarado vencedor. 

Fonte: jogo de trilha para imprimir - Bing images 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tOn3WBrR&id=93D834789BE2592ACEA7B834AE54FC431B8DCB25&thid=OIP.tOn3WBrRFT4jSLorSw-f1wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2F4c%2F76%2F07%2F4c76072a78ba5e75c9c6fb706740b1c1.jpg&exph=236&expw=236&q=jogo+de+trilha+para+imprimir&ck=2A266D5C16ED03ACDD222F6593BDDA6B&selectedindex=10&form=IRPRST&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_5LWT2hhQ*cp_DF65A6BA4BC9233130D66CF8E2557E6F*mid_163334370AF4E0117CA3F440E83C442E89BF7D8F*simid_608028130639228937*thid_OIP.5LWT2hhQX7nZOnkYmHgDAwHaHT&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0
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