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ATIVIDADES DO 5º ANO – SEMANA DE 09 A 15 DE SETEMBRO 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 09/09 – QUARTA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Livro didático Buriti Mais Português – 5º ano 

 

Hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre a diferença entre frase e oração e para isto 

precisaremos do nosso livro de português. Leia o quadro explicativo da página 155 que fala sobre a 

diferença entre frase e oração e assista o vídeo que o professor Jemerson irá enviar ao grupo de 

pais. Logo após realize os exercícios das páginas 155 e 156.  

 

ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

 

Na atividade de hoje praticaremos algumas situações-problema envolvendo conhecimentos 

geométricos e interpretação de dados em tabelas. 
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1) Observe os objetos a seguir que representam figuras geométricas planas e espaciais. 

 

Uma forma espacial está representada pela figura: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

2) A figura a seguir representa a planificação de um sólido geométrico. 

 

A figura espacial que representa essa planificação é:   

 

As figuras espaciais, ou sólidos geométricos, 

precisam de uma dimensão a mais para serem 

construídas, ou seja, são necessariamente 

figuras tridimensionais. 

As figuras planas têm comprimento e largura, 

mas não possuem profundidade. Já as figuras 

espaciais apresentam comprimento, largura e 

profundidade. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/
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3) Observe o encarte a seguir. 

 

Carlos comprou 1 hambúrguer, 1 X-Tudo, 1 litro de refrigerante e 1 lata de refrigerante. O total das 
compras do Carlos corresponde a um valor: 
 

(A) entre R$ 21,00 e R$ 23,00. 

(B) entre R$ 19,00 e R$ 21,00. 

(C) entre R$ 17,00 e R$ 19,00. 

(D) entre R$ 15,00 e R$ 17,00. 

 

4) Ana Clara irá participar de um campeonato de skate, seu pai lhe deu R$ 100 para fazer a 
inscrição. O valor das inscrições está apresentado na tabela a seguir. 

 

Sabe-se que Ana Clara é da categoria Amador A e se inscreveu no dia 20/04. 

A quantidade de dinheiro que irá sobrar para ela: 

(A) é menor do que R$ 29. 

(B) está entre R$ 30 e R$ 34. 

(C) está entre R$ 35 e R$ 39. 

(D) é maior do que R$ 39. 

 

Fonte: https://profwarles.blogspot.com/2016/03/5-ano-matematica.html 
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ATIVIDADES PARA O DIA 10/09 – QUINTA-FEIRA 

 
ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Livro didático Buriti Mais Português – 5º ano 

 
Nesta aula iremos trabalhar algumas questões ortográficas envolvendo a escrita de palavras “C, Ç, 
S, SS, SC, SÇ E XC”. Para isto realize os exercícios das páginas 157 e 158 do livro de português. 

 
 

ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

 

Hoje iremos trabalhar mais um pouco a representação de figuras com frações e também a leitura de 

frações simples. 

 

Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-fracoes-4o-ou-5o-ano/ 
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ATIVIDADE DIA 11/09 – SEXTA-FEIRA  

 

ATIVIDADE 1: PORTUGUÊS 

 

Hoje iremos trabalhar a interpretação de informações implícitas e explícitas em textos. 

 

1) Leia o texto e, a seguir, responda.  

 

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/silvaniabarbara/simulados-fora-tarefa> 

 

Nesse texto, a menina se cansou rápido porque  

(A) pedala a bicicleta sozinha.  

(B) rejeita a ajuda dos garotos.  

(C) as meninas se cansam mais.  

(D) a bicicleta anda rápido demais.  



6 
 

Leia o texto e, a seguir, responda as questões 2, 3 e 4. 

  

Jogo de Damas 

 

O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal 

(escura) deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar 

todas as peças do adversário. Podendo ser uma peça de cada vez, ou mais de uma. 

O jogo de damas é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras brancas de um lado e com 

12 pedras pretas de outro lado.  

O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas. Também, joga-se damas 

em um tabuleiro de 100 casas, com 20 pedras para cada lado - Damas Internacional.  

A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do 

tabuleiro ela é promovida à dama.  

A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente e para trás, quantas 

casas quiser. A dama não pode saltar uma peça da mesma cor.  

A captura é obrigatória. Não existe sopro. Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não 

podem ser capturadas.  

A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. Pedra e dama têm o mesmo valor para 

capturarem ou serem capturadas.  

A pedra e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças.  

Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o 

lance que capture o maior número de peças (Lei da Maioria).  

A pedra que durante o lance de captura de várias peças, apenas passe por qualquer casa de 

coroação, sem aí parar, não será promovida à dama.  

Na execução do lance do de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa 

vazia, não é permitido capturar duas vezes a mesma peça.  

Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez e 

as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura.  

Empate:  

Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura ou deslocamento de pedra, a partida é 

declarada empatada.  

Disponível em: <http://www.damasciencias.com.br/regras/regras_do_ jogo.html> 
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2) No trecho “A pedra e a dama podem capturar...”, o termo “e” dá ideia de  

(A) adição.  

(B) oposição.  

(C) finalidade.  

(D) explicação.  

 

3) Nesse texto, predomina a linguagem  

 (A) formal.  

 (B) poética.  

 (C) regional.  

 (D) informal.  

 

4) No trecho “Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro ela é promovida à dama.”, o termo 

“ela” refere-se a  

 (A) peça.  

 (B) casa.  

 (C) linha.  

 (D) pedra.  

 

Fonte: https://profwarles.blogspot.com/2016/03/5-ano-lingua-portuguesa-simulados.html 

 

ATIVIDADE 2: MATEMÁTICA 

 

Livro didático Buriti Mais Matemática – 5º ano 

Nesta aula trabalharemos com um assunto que já realizamos alguns exercícios há algumas 
semanas atrás, a localização de coordenadas. Para isto precisaremos do nosso livro didático de 
matemática. Realize os exercícios das páginas 238 e 239. 

 
ATIVIDADES PARA O DIA 14/09 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 1 – PORTUGUÊS 

 

Hoje iremos trabalhar um pouco a produção de texto. Realize a atividade abaixo e depois tire foto e 

envie ao seu professor. 
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Fonte: https://atividadespedagogicas.net/2015/01/atividades-de-portugues-5-ano-para-imprimir.html 

 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 

 

Livro didático Buriti Mais Português – 5º ano 

 

Hoje iremos trabalhar com situações-problema envolvendo medidas de temperatura. Abra seu livro 

de matemática nas páginas 187 e 188 e realize os exercícios propostos nestas páginas. 
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ATIVIDADES PARA O DIA 15/09 – TERÇA-FEIRA  

 
ATIVIDADE 1 – CIÊNCIAS 

 

Livro didático Buriti Mais Interdisciplinar (Ciências, História e Geografia) – 5º ano 

 

Nesta aula iremos realizar a atividade referente ao ciclo da água no livro didático. Leia o texto da 

página 144 onde irá apresentar a vocês um esquema de como funciona o ciclo da água e depois 

responda as questões da página 145. 

 

ATIVIDADE 2 – HISTÓRIA 

 

Livro didático Buriti Mais Interdisciplinar (Ciências, História e Geografia) – 5º ano 

 

Hoje realizaremos em história uma atividade que nos fará refletir sobre o desenvolvimento da 

tecnologia ao longo da história. Para isto leia o texto da página 172 do livro didático que traz um 

pouco sobre este contexto e depois responda as questões das páginas 172 e 173. 

 

ATIVIDADE 3 – GEOGRAFIA 

 

Livro didático Buriti Mais Interdisciplinar (Ciências, História e Geografia) – 5º ano 

 

Em Geografia trabalharemos com a questão da importância da preservação das florestas. Para isto, 

leia o texto da página 150 do livro didático que trata sobre assunto e responda as questões da 

página 151. 

 

Atividade de Educação Física        

      

Com este tema desenvolveremos uma brincadeira indígena, do grupo Mayoruna ou 

Maxuruna, que vive na região Norte do Brasil, no Estado do Amazonas, Vale do Javali que é 

fronteira com o Peru. 

 

Material da atividade: Um giz ou uma fita adesiva (Crepe ou durex colorido). 
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Comanda para o desenvolvimento da atividade: 

● Para desenvolvermos esta atividade nós usaremos os materiais citados acima, 

seguindo as seguintes instruções; 

 

● Pegue o giz ou a fita adesiva e desenhe um Zigue e Zague no chão, simulando o rasto 

da cobra sucuri, assim como a imagem abaixo. 

                        

 

Como brincar: 

 

 

● Nesta brincadeira teremos que seguir o rasto da cobra sucuri, primeiramente andando 

para conhecermos o percurso. 

 

● Depois de estarmos familiarizados com o percurso, faremos o mesmo saltando, com um 

pé só, com os dois e até mesmo de costas, conforme nos mostra estas imagens. 
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Escreva como foi sua experiência no desenvolvimento desta atividade. 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE DE ARTE   

 DOBRADURA DE PULGA 

Trabalhar com dobradura desenvolve no aluno a imaginação, coordenação motora fina e a 

memorização. A dobradura pode ser ensinada em outras disciplinas, como matemática, português, 

história, ciências, etc; pois desenvolve também o raciocínio, a lógica, a paciência e a perseverança.  

 COMO VOCÊ PODE CONSTRUI-LA? 

1. Faça um decalque sobre a folha branca com o molde que estou enviando  e recorte-o. 

2. Copie o molde que acabou de fazer num pedaço de cartolina ou sulfite. 

3. Recorte a o papel sulfite ou cartolina e decore ao seu gosto. 

4. Dobre  e coloque fita adesiva onde indica a figura. Feche um dos lados colocando a lingueta 

dentro da parte resultante. 

5. Para fechar, pode introduzir a lingueta restante como fez com a anterior. 

6. Decore como quiser 

 

MATERIAIS QUE VOCÊ PRECISA PARA CONSTRUIR: 

1. Lápis de cor ou canetinha ou giz de cera 

2. Folha branca  

3. Tesoura 

4. Fita adesiva ou cola 
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COMO BRINCAR : use a imaginação e brinque como quiser.  

Passo a passo: ( Esta folha será impressa na escola)  

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 


