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De acordo com os conteúdos do 5°ano, pensando no trimestre atual, e alinhado com os 
eixos presentes na BNCC, as professoras do 5°ano, em conjunto, elaboraram atividades que 
contemplaram todas as disciplinas. A partir do que foi trabalhado em sala de aula, segue uma 
breve contextualização de cada disciplina, na ordem que foram colocadas. 

 

Caros alunos: durante esse período de quarentena, daremos continuidade às atividades 
referentes ao Ano Letivo. Pedimos que realizem as atividades em cadernos ou folhas avulsas, 
assim que retornarmos, recolheremos.  

 
 

Componente Curricular: História 
Objetivos: Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos 
indígenas originários e os povos africanos. (EF05HI08); Perceber e valorizar a diversidade étnica e cultural do 
povo; Compreender a contribuição de diferentes povos para a formação do povo brasileiro. 
 
 

Contextualização: Nesse ano conheceremos um pouco mais sobre os povos antigos e 
perceberemos que eles deixaram muitas contribuições para a civilização atual.  Abaixo segue 
um pequeno texto sobre as civilizações, a partir da leitura dele, os alunos poderão localizar as 
repostas. 

 

 

 
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), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

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.  

 

 
Boas aprendizagens! Até breve! 
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Atividade: As civilizações 

 

1) Leia o texto abaixo: 

 
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/indios/ 

 

Todos têm história 

[…] Quando eu nasci, da barriga da minha mãe, meu pai procurava um lugar bom para 
vivermos bem. Eu era criança, meu pai pescava, caçava, buscava frutas para minha mãe 
poder comer durante meu crescimento. Quando eu tinha dez anos, já pescava, caçava, 
buscava frutas para meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Até hoje cuido da minha 
família. Quando eu tinha dez anos, gostava de brincar com meus amigos, jogava bola, […], ia 
para a praia, […] flechava peixe, brincava de esconder, de guerreiro, brigando com os 
adversários, me divertia quando tinha festa.  

Hoje, nesta época, sou um jovem apaixonado, gosto de estudar, gosto das festas, gosto 
de me divertir com meus amigos, gosto de ouvir histórias que meu pai conta, presto atenção no 
que os velhos explicam […]. 

 
 

MEC – Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas. Trechos de 
Geografia indígena Brasília: Instituto socioambiental, 1996. 

 

 

2) Responda às questões: 

a) Quem é o personagem principal do texto? Como você descobriu? 

b) Quais são as atividades relatadas pelo personagem para ajudar sua família? 

c) Quais eram suas brincadeiras? 

d) O que há de diferente e semelhante entre sua vida e a do personagem? 
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Componente Curricular: Geografia 
Objetivos: Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, 
estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura (EF05GE01); Ler, interpretar o espaço 
usando mapas; Reconhecer a importância da representação cartográfica; como fonte de informação; 
Reconhecer os estados e regiões do Brasil. 

 

Contextualização: O Brasil tem muitas especificidades a serem estudadas, hoje vamos 
relembrar a formação dos Estados e Regiões Brasileiras, dando continuidade em  nossas 
atividades  realizadas na sala.  

 

Atividade: Representação do espaço 

1) Observe os mapas 1 e 2 e responda as perguntas a seguir:  

Mapa 1: 
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Mapa 2: 

 
 

 

a) Qual Unidade Federativa eles representam? 

b) Localize o estado onde seus pais nasceram. 

c) Em qual Região Brasileira está localizado o estado de São Paulo? 

d) Quais são os estados pertencentes à Região Nordeste? 
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Componente Curricular: Ciências 
Objetivos: Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares 
(nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a 
manutenção da saúde do organismo. (EF05CI08); Conhecer a importância de uma boa refeição; Fazer uso de 
uma alimentação saudável. 
 
Contextualização: Alimentação é muito importante, sabemos que muitas vezes não nos 
alimentamos corretamente. O trabalho com a pirâmide alimentar se iniciou no ano ciclo anterior 
e continuaremos neste ano para ampliar o seu conhecimento! Vamos relembrar!  

 
 
Atividade: Nutrição 

 
1) Leia o texto para responder as questões. 

2) Para saber mais acesse o link: https://www.todabiologia.com/saude/nutricao.htm 
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A alimentação exerce um papel extremamente importante na saúde do indivíduo. É 
através dela, que nosso organismo extrai os nutrientes necessários ao seu equilíbrio. 

Uma dieta adequada proporciona inúmeros benefícios ao nosso organismo, entre eles: 
saúde, beleza, longevidade e prazer. 

A alimentação equilibrada é aquela que supre as necessidades de nosso organismo. É 
importante enfatizar que com o passar da idade, passamos a necessitar de maiores cuidados, 
entre estes, o cuidado com a dieta. 

 A base para uma nutrição adequada será sempre a mesma, contudo, ela pode ser 
alterada devido a mudanças no estilo de vida, avanço da idade, etc. 

 

 

Agora responda: 

 

3) Quais as funções básicas dos alimentos? 
 
 

4) Observe a pirâmide alimentar e responda: 
  
 

5) Você se alimenta corretamente? Quais alimentos você precisa consumir para ter uma 
alimentação equilibrada? 

 
 

6) Crie um cardápio contendo uma variedade de alimentos nas três principais refeições: 
café da manhã, almoço e jantar.  
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Componente Curricular: Português 
Objetivos: Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global (EF35LP03); Inferir 
informações implícitas nos textos lidos (EF35LP04); Perceber diálogos em textos narrativos, observando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto 
(EF35LP22); Identificar os diferentes gêneros textuais; Identificar o assunto tratado no texto; Articular as 
informações implícitas e explícitas, estabelecendo  relações entre elas para produção de sentidos; Produzir 
texto narrativo e descritivo. 
 
Contextualização: A leitura é muito importante e podemos a partir dela trazer a vivência dos 
personagens para o mundo real. Vocês já leram algumas fábulas nos anos anteriores? 
Acredito que sim! Elas sempre trazem uma moral. 

 

Atividade: Gênero textual (Fábula) 
 

 

A onça doente 

A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma. E como não 
pudesse caçar, padecia fome das negras. 

Em tais apuros imaginou um plano. 

– Comadre irara – disse ela – corra o mundo e diga à bicharia que estou à morte e exijo 
que venham visitar-me. 

A Irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. 

Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato. Veio também o jabuti. 

Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na 
poeira só rastos entrantes, não viu nenhum rastro sainte. E desconfiou: 

– Hum!… Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a 
nossa querida onça doente, é ir rezar por ela… 

E foi o único que se salvou. 

Moral da história: “Para esperteza, esperteza e meia.”                 
Monteiro Lobato 
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1) Leitura e interpretação do texto: 

a) Sabendo que o texto abaixo é uma fábula. Quais características esse gênero textual 
apresenta? 

b) Quantos parágrafos há no texto? 

c) Qual doença a onça tinha? Quais problemas essa doença lhe trouxe? E como ela o 
resolveu? 

d) Quais animais visitaram a onça? 

e) Qual animal entrou na toca da onça? E qual animal não entrou? Por quê? 

f) O jabuti tomou uma atitude diferente dos demais animais. Qual foi a consequência 
disso? 

 

2) Produção de texto: 

Converse com seus familiares e relate um acontecimento em que alguém quis agir com 

“esperteza”, como a onça, mas foi descoberto. 
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Componente Curricular: Matemática 
Objetivos: Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números 
racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos (EF05MA07); Reconhecer, nomear e comparar polígonos (EF05MA17); Identificar 
triângulos e quadriláteros; Identificar propriedades comuns entre figuras planas; Utilizar estratégias pessoais e 
técnicas convencionais para resolver situações. 

 
Contextualização: Usamos a Matemática no nosso dia a dia. Ela está presente quando realizamos 
uma compra, quando observamos as formas ao nosso redor, quando precisamos resolver um problema 
que envolva números, cálculos. Por esse motivo é necessário realizar alguns exercícios simulando a 
vida real.  

 
Atividade: Figuras geométricas/ Valor Monetário e Situações-problema 

Ø Observe as gravuras e responda às questões:  
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Ø Valor em R$: 
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Ø Copie os problemas para resolvê-los em seu caderno: 

 

1) Uma livraria recebeu uma entrega com 154 livros, sendo que 48 são de livros didáticos e 
o restante de livro infantil. Quantos livros infantis a livraria recebeu neste pedido? 
 
 

2) No carnaval, um baile de carnaval começou as 20 h com 195 pessoas, as 23h saíram 62 
pessoas e as 02h entraram mais 28 pessoas. Quantas pessoas estavam no inicio do 
baile? 

 
 

3) Fabricio foi ao mercado e comprou 2 gelatinas por R$ 1,15 cada, dois salgadinhos por 
R$ 2,80 cada e dois chocolates por R$ 3,50 cada. Ele levou uma nota de R$ 20,00, 
quanto ele receberá de troco? 

 
 

4) Um mercado está fazendo uma promoção em que 5 chocolates saem por R$ 15,00. 
Maria precisa comprar 15 barras de chocolate, quanto ela irá gastar, se comprar nesta 
promoção? 
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Componente Curricular: Arte 
Objetivos: Ampliar o repertório sobre retrato, fotógrafos Lambe – lambe  e fotomontagem para além do que já 
foi trabalhado em sala de aula; Fazer um retrato; Conhecer o trabalho de fotógrafos lambe-lambe, por  meio, 
de uma exposição virtual; Desenvolver de maneira crítica e criativa imagens com a técnica da fotomontagem. 

 

Contextualização: O aluno vai fazer uma visita virtual a exposição sobre os fotógrafos de rua  
lambe-lambe no link que  está logo abaixo. Em seguida, poderá visitar alguns sites de artistas 
que realizam a técnica de fotomontagem para que tenham referências além da sala de aula 
sobre essa técnica.  

 

Atividade: 

 

1) Visite a exposição abaixo: https://artsandculture.google.com/exhibit/lambe-lambe-fotógrafos-de-
rua-em-são-paulo-nos-anos-1970-museo-da-imagem-e-do-som/EQKiczTDBudLLw?hl=pt-BR  

Você deverá fazer um retrato utilizando a técnica da fotomontagem. Essa atividade poderá ser 
realizada por meio de recursos digitais (celulares, computadores, câmeras fotográficas) ou 
manuais (recortes de revistas, desenhos, pinturas ou bordados).  

 

Relembrando! 
Fotomontagem é o processo (e resultado) de se fazer uma composição fotográfica ao cortar e reunir 
um número de outras fotografias. A imagem composta é às vezes fotografada para que a imagem final 
seja convertida de volta ao formato fotográfico. Um método similar, mas que não emprega filme, é 
realizado atualmente através de softwares de edição de imagem. Esta última técnica é chamada pelos 
profissionais de "compositing", também conhecida informalmente como "photoshopping". 

https://arteref.com/fotografia/os-7-melhores-artistas-de-fotomontagem/ 

Fotógrafo Lambe-lambe ou fotógrafo a la minute é um fotógrafo ambulante que exerce a sua atividade 
nos espaços públicos como jardins, praças, feiras. Presente a partir do século XIX nos espaços 
públicos, teve um papel importante na popularização da fotografia 

 

 

2) O retrato é um gênero na pintura, ou na fotografia onde a intenção é descrever um sujeito 
humano. Os retratos frequentemente constituem importantes registros. 

Faça um retrato (registro da imagem de outra pessoa). Você pode utilizar  o  seu próprio celular 
para o registro e a utilização de recursos para uma fotomontagem. Pode também usar recortes 
de revistas, pinturas, desenhos e bordados para essa criação. Brinque com as inúmeras 
possibilidades criativas que essa fantástica que essa técnica  nos possibilita!  
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Componente Curricular: Educação Física 
Objetivos: Retomar o que vem sendo trabalhado durante as aulas de Educação Física. 

 
Enquanto estamos passando por este período de quarentena é muito importante que 

todos se cuidem e se protejam para que possamos voltar o mais rápido possível a normalidade 
e às aulas. Mas, enquanto isso não acontece, é imprescindível também para o nosso corpo 
que não fiquemos parados sem nos movimentarmos. Então, procure sempre fazer exercícios, 
realizar brincadeiras em que o corpo esteja em movimento mesmo dentro de casa. 

 
Contextualização: No decorrer das as aulas de Educação Física trabalhamos alguns 
conteúdos da unidade temática Jogos e Brincadeiras, vamos recordar e registrar o que foi visto 
nas aulas, além de entrar em uma nova unidade temática:  Esporte. 

 
Atividade: Copie em seu caderno e responda:  

1) Trabalhamos vários jogos e brincadeiras durante as aulas. Tente se lembrar e escreva 
em uma folha avulsa todas as brincadeiras que foram passadas nas aulas, colocando na 
ordem das que mais gostou.  
 
 

2) Agora vamos iniciar outro conteúdo: o Esporte. Escreva todos os esportes que você 
conhece.  

 
 

3) Responda a seguinte questão: Em 2020 teríamos um evento esportivo que reuniria 
muitos desses esportes, porém foi adiado por conta da pandemia de Coronavírus. Qual 
o nome desse evento? Onde ele seria realizado?  

 
 

4) O basquete é um esporte que seria disputado nesse evento acima. O que você sabe 
sobre esse esporte? O que é necessário para a sua prática? 

 
 

5)  Agora pense como seria possível praticar esse esporte dentro da sua casa e pratique!  
 
 

6) Como foi, gostou? O que usou para praticar? Jogou sozinho ou com alguém? Com 
quem? 


