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ATIVIDADES DO 5º ANO – SEMANA DE 12 A 18 DE AGOSTO DE 2020 

PROFESSORES: JANAINA, JEMERSON, MARLENE E ROSILENE. 

Aos educandos e suas famílias,  
Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  
Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 

Fase II) e Ensino Fundamental.  
Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas.  
Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  
 

ESCREVA O CABEÇALHO EM SEU CADERNO TODOS OS DIAS : 

 

EMEB Professor Florestan Fernandes 

Diadema, ___ de ________________de 2020. 

Professor (a): _________________Turma:________ 

Nome:____________________________________ 

 

ATIVIDADES PARA O DIA 12/08 – QUARTA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

 

Hoje realizaremos a Atividade 1 de língua portuguesa da apostila. Realize a leitura da fábula: A 

assembleia dos ratos, da página 3. Leia em voz alta prestando atenção na entonação e respeitando 

as pausas dos sinais de pontuação. Após a leitura, responda as questões das páginas 3 e 4. 

  

ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

 

Nesta atividade iremos trabalhar um pouco sobre o perímetro. Você deve se lembrar que já fizemos 

diversos exercícios em sala de aula sobre isto. O perímetro é a soma de todos os lados. Veja os 

exercícios seguintes e vamos trabalhar e revisar um pouco este conteúdo. 
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Fonte: http://atividades-escolares2.blogspot.com/2016/12/atividades-de-matematica-reforco-4-e-

5.html 
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ATIVIDADES PARA O DIA 13/08 – QUINTA-FEIRA 

 
ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

 
Hoje realizaremos a Atividade 2 de língua portuguesa da apostila. Leia a introdução da atividade na 
página 4 e entenda melhor qual a diferença entre consumo e consumismo. Logo após, realize a 
leitura do infográfico da página 5 e analise com bastante atenção as informações a respeito do 
consumo infantil. Em seguida, responda as questões da página 5 e faça o exercício da página 6 
falando um pouco de como poderíamos evitar o consumismo. 

 
 

ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

 

Nesta atividade vamos trabalhar um pouco mais a análise de dados em gráficos de setores. 
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Fonte: https://www.indagacao.com.br/2019/02/atividade-5-ano-ler-interpretar-e-descrever-dados-em-

graficos.html 

 

ATIVIDADE DIA 14/08 – SEXTA-FEIRA  

 

ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Nesta atividade trabalharemos um pouco os sinais de pontuação.  

 

Fonte: http://www.professorasnaweb.com/2014/09/atividades-de-pontuacao-para-4-ano.html?m=1    
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ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

Hoje realizaremos a Atividade 1 de matemática da apostila. Leia com atenção as situações-problema 
da página 15 e resolva-as de acordo com seus conhecimentos. Não esqueça de registrar a operação 
que você realizou e colocar as respostas. 

 
ATIVIDADES PARA O DIA 17/08 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 1 – PORTUGUÊS 

 

Nesta atividade trabalharemos um pouco mais sobre os artigos definidos e indefinidos. Vocês se 

lembras deles? Caso tenham esquecido, leiam o quadro de explicação abaixo antes de fazer o 

exercício. 

Artigo definido e indefinido são palavras usadas antes dos substantivos. Eles também podem 

atribuir o gênero (feminino ou masculino) e o número (singular ou plural) dos substantivos. 

 

Artigo definido (a, o, as, os) – O artigo definido é o tipo de artigo usado para determinar de 

forma específica os substantivos que o seguem. Ex: Maria Júlia foi à feira e comprou a banana.  

 

Artigo indefinido (um, uma, uns, umas) – O artigo indefinido é o contrário do artigo definido, 

pois o indefinido não especifica com precisão os substantivos. Ex: Maria Júlia contou para a 

irmã uma história. 

 

Fonte: https://escolaeducacao.com.br/atividades-de-portugues/atividades-de-portugues-4-ano/ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

 

Hoje realizaremos a Atividade 2 de matemática da apostila. Nesta atividade falaremos um pouco 

sobre as medidas de tempo, revisando algumas unidades. Leia as questões das páginas 16 e 17 e 

responda com bastante atenção. 

 

ATIVIDADES PARA O DIA 18/08 – TERÇA-FEIRA  

 
ATIVIDADE 1 – CIÊNCIAS 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

 

Hoje realizaremos a Atividade 1 de ciências naturais da apostila. Leia com atenção o texto da página 

36 que fala sobre as constelações e depois realize o exercício da página 37. 

 

ATIVIDADE 2 – HISTÓRIA 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

 

Hoje realizaremos a Atividade 1 de ciências humanas da apostila. Leia com atenção o texto das 

páginas 24 e 25 que fala um pouco das pandemias que já tivemos na história, inclusive a COVID – 

19. Depois da leitura, releia o texto caso tenha alguma dúvida e logo seguinte responda as questões 

das páginas 25 e 26. 

 

ATIVIDADE 3 – GEOGRAFIA 

 

Caderno Ensino Fundamental – 5º ano 

 

Hoje realizaremos a Atividade 2 de ciências humanas da apostila. Leia com atenção o texto da 

página 27 que fala sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente para que possamos ter 

uma boa qualidade de vida. Em seguida, realize as atividades das páginas 28 e 29, falando um 

pouco sobre suas ideias para preservar o meio ambiente. 
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Atividade de Educação Física 

 

GINÁSTICA / ALONGAMENTO  

A ginástica é praticada por homens, mulheres, crianças e idosos, tendo variedades de ginástica, 

mas hoje iremos conhecer um pouco do Alongamento que ajuda na melhora e amplitude da 

flexibilização, ou seja, ampliando o movimento, além de ajudar na prevenção de lesões. 

Cuidados e prevenção.  

Ao realizar uma atividade física ou brincadeira e importante estar com roupas e calçados 

adequados, ao estar calçado pode prevenir lesão e em maior conforte na atividade, e roupas 

adequadas permite melhor execução dos movimentos. 

Vamos a pratica!!! 

Na apostila você irá fazer a atividade Educação Física página 43.  

ATIVIDADE DE ARTE 

Para contextualizar a atividade, estou enviando os links de dois vídeos sobre adoção de bichinhos... Uma 
animação e um vídeo de uma ONG, chamada adote um gatinho, que fala sobre a dificuldade de adoção de 
gatos adultos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bLta5qX6hL8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tlHED4mIejQ 

 

Na quarta-feira (12/08) , vocês poderão retirar na escola o molde para fazer esta atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=bLta5qX6hL8
https://www.youtube.com/watch?v=tlHED4mIejQ

