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 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 as turmas do 5º ano da E.M. Trivinho. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  

 

Boas aprendizagens! Até breve!  

 

 

 Observação: O livro didático, pode te ajudar a realizar as atividades. Mas caso ele não esteja 

com vocês podem acessar o site https://pnldf1.moderna.com.br/buritimais/, ontem tem todos os 

livros que utilizamos em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES  5º ANOs 

https://pnldf1.moderna.com.br/buritimais/


 
GEOGRAFIA  

1ª Semana: 5ºs anos 

 

OBJETIVO: 

● Conhecer aspectos relacionados à distribuição da população no território brasileiro; 

● Entender o conceito de migração e o que leva as pessoas a migrarem. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Conforme já trabalhamos em sala de aula, vamos revisar, analisar e descrever a dinâmica 

populacional na unidade da federação em que vivemos (Brasil). Para isso vamos fazer uma relação 

entre migrações e a infraestrutura dessa população. 

 

ATIVIDADE: 

1. Faça uma pesquisa na internet ou livros anotando em seu caderno quais são os cinco 
estados mais populosos do Brasil e também o cinco menos populosos. 

2. Após essa pesquisa, verifique qual é os cinco municípios mais populosos e, menos 
populosos do estado em que você mora. 

Não esqueça de anotar qual é a população de cada estado e município pesquisado. 

CIÊNCIAS  

 

OBJETIVO:  

Compreender a organização estrutural do corpo humano, identificando cada nível de 
organização: celular, tecidual, orgânico, sistêmico e organismo 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Conforme já trabalhamos em sala de aula, vamos revisar, a organização do corpo humano 
que se interligam e se completam. 

 

ATIVIDADE:  

Faça uma pesquisa na internet ou livros anotando em seu caderno. 

1. Todos os seres vivos são constituídos de estruturas chamadas células. 

De forma geral como são formadas as células?  

2. Como se forma um sistema no corpo humano? 



3. Sabemos que as células são microscópicas, mas se olharmos a nossa pele com uma lente 
de aumento o que conseguimos observar? 

 

HISTÓRIA 

OBJETIVO:  

● Diferenciar o modo nômade do sedentário e reconhecer processo de fabricação de 
ferramentas assim como conhecer algumas civilizações antigas;  

● Refletir obre as relações entre cultural material, memoria, identidade e história de um povo; 
● Diferenciar o modo de vida e identificar instrumentos utilizados dos referidos períodos; 
● Reconhecer o processo de transformação das ferramentas e o crescente domínio do ser 

humano sobre a natureza; 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Tendo em vista as atividades realizadas em sala de aula, vamos revisar A Formação dos 
Povos – Períodos, Espaço e ocupação, Grupos organizados e agricultura. 

 

ATIVIDADE: 

 Responda no caderno. 

1) Por que o Homem era nômade no período Paleolítico? 

2) Por que na Idade dos Metais surgiu a desigualdade social? 

3) No período Neolítico, o Homem se tornou sedentário. Cite 3 consequências deste fato. 

4) Forneça o significado dos termos abaixo: 

a) Nômade – 

b) Sedentário  

c)Aumento demográfico 

5)Cite duas diferenças entre o período Neolítico e a Idade dos Metais. 

6) Por que no período Neolítico ocorreu um aumento demográfico? 

7) Quais os principais perigos do período Paleolítico? 

8) Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura quais os critérios importantes para 
permanecerem no mesmo local?   

9)  O que historicamente,   o contanto com a natureza  e as diferenças geográficas contribuíram 
para os grupos humanos? 



 

PORTUGUÊS 

OBJETIVO: 

Distinguir fatos de opiniões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Identificar informações, opiniões e posicionamentos em situações formais de escuta 
(exposições, palestras, noticiário radiofônico ou televisivo etc.). 

 

ATIVIDADES:  

Leia com muita atenção, copie o texto e responda as perguntas no caderno.  

 

● Interpretação de Texto - (Notícia) 
 

O primeiro jornal impresso no Brasil 
 

 

O primeiro jornal publicado em terras brasileiras, a Gazeta do Rio de Janeiro, começou a circular 
em dez de setembro de 1808, no Rio de Janeiro. Embora a imprensa já tivesse nascido oficialmente 
no Brasil, em 13 de maio, com a criação da Imprensa Régia, seu início foi marcado pela primeira 
edição do periódico. 

Antes da chegada da família real, toda atividade de imprensa era proibida no país. Não era 
permitido publicar livros, panfletos e, muito menos, jornais. Essa restrição 

era uma particularidade da colônia portuguesa. Muitas outras colônias europeias, no continente 
americano, já tinham imprensa desde o século XVI. 

  
Adaptado de: http://opiniãoenoticia.com.br/o-primeiro-jornal-impresso-no-brasil 

http://www.crato.org/chapadadoararipe/2009/09/10/ 
 

 
 

1- Qual o nome do primeiro jornal impresso no Brasil? 

 
2- Com que intenção esse texto foi escrito? 

  

3- Quando e onde o primeiro jornal, publicado em terras brasileiras, começou a circular? 

 
4- Qual é o sentido da palavra “circular” no trecho “(...) a Gazeta, começou circular em dez de 
setembro de 1808, no Rio de Janeiro”? 

 
5- Há, no 1.º parágrafo, uma palavra que, para evitar repetição, é usada para substituir a palavra 
jornal. Transcreva-a. 
  

6- Observe o trecho: “...Essa restrição era uma particularidade da colônia portuguesa...” A que se 
refere a expressão em destaque? 

 
7- Faça uma pesquisa através dos veículos de comunicação (internet, jornais,  

revistas, etc.). 



  

a) Quando foi descoberto o coronavírus? 
  

b) Qual a diferença entre SURTO, EPIDEMIA, PANDEMIA E ENDEMIA? 
  

c) Informe em que país, cidade e região, iniciou esta Pandemia do COVID-19?  
 

d) Cite os sintomas da COVID-19: 
  

● Observe o jornal, um de nossas gêneros 
textuais.  

 
A) copie e responda as questões no caderno.  
 
B) Formule uma notícia com os dados necessário do gênero  

 

 

MATEMÁTICA 



OBJETIVO:  

Fixar aprendizado sobre números naturais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Nesta atividade, revisaremos o que são números naturais (antecessor e sucessor, 
unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, valor posicional e ordens 
e classes). 

ATIVIDADES:  

 

COPIE E RESPONDA EM SEU CADERNO (as imagens não precisam ser desenhas). 

 

A - NÚMEROS NATURAIS 

Observe a sequência dos números abaixo: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ...  

Esta sequência de números é chamada de números naturais. 

 

Copie e responda em seu caderno: 

1. Essa sequência é finita ou infinita? 
2. Qual o primeiro número desta sequência? 
3. Complete a sequência com os próximos cinco números. 
4. Qual é o maior número natural de quatro algarismos que pode ser formado com os 

dígitos 2, 0, 7 e 9? E o menor? Não pode repeti-los! 
5. Qual o maior número natural de cinco dígitos que pode ser formado com os 

algarismos 1, 8, 0, 2 e 6? E o menor? Não pode repeti-los! 
6.  Copie a tabela abaixo completando com antecessor ou sucessor dos números. 

Antecessor Número Sucessor 

 700  

 999  

13.998   

 60.000  

  17.511 

 92.001  

4.708   

 



7. Escreva no caderno todos os números do quadro (exercício f.) por extenso. 
Atenção a ortografia! 

 

 

B -  VALOR POSICIONAL, ORDENS E CLASSES 

Qualquer número natural de sistema de numeração decimal pode ser representado por 10 
símbolos, chamados dígitos ou algarismos.  

No sistema de numeração decimal, agrupamos de 10 em 10 para fazer contagem. 

 

Copie e responda em seu caderno:  

 

1. Quais são os 10 símbolos do sistema de numeração decimal? 

 

2. A quantidade de: 

 

 
 

 

1 milhar ou ________ 

unidades  

   1 centena ou 

________unidades 

2 dezenas ou_______ 

unidades 

0 
unidades 

 

 

 

No total, há _________grampos. 

 

3. Há 3.750 balas para serem distribuídas em embalagens de 10, 100 ou 1.000 
unidades. Quantas embalagens haverá de cada tipo?  



                     

 

4. Coloque o valor posicional de cada algarismo. Escreva os números por extenso. 

                                  

Fonte: http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/atividade-valor-posicional-dos-numero.html 

 

  5 - Faça o mesmo com os seguintes números. E escreva-os por extenso. 

a)45.607                                           b) 755.089 

c) 687.098                                     d) 400.900 

e)432.215                                       f) 321.000 

g)109.304                                           h) 606.606                             

 
 

6 - Escreva quantas unidades o algarismo 6 vale em cada número. Escreva os 
números por extenso.  

Número Valor do algarismo Escrita por extenso 

http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/atividade-valor-posicional-dos-numero.html


68   

612   

4.964   

62.900   

26.001   

678.213   

921.006   

 

7- O número de lâmpadas que foram compradas para a iluminação de uma cidade 
tem cinco algarismos: dois deles são 1, outro vale 3.000, outro vale 60 e outro 
vale 1 dezena de milhar. Que número é esse? 

 
 

8- O número de pessoas que cabem em um galpão é o menor número de 4 
algarismos diferentes no qual aparece o algarismo 7 com o valor de 70 unidades. 
Que número é esse?  

 

9- Decomponha os números seguindo o exemplo. Escreva os números por extenso 
no caderno. Atenção à ortografia! 

Ex: 3.809 = 3000 + 800 + 9 - três mil oitocentos e nove 

a) 9.675 =  

b) 12.064 =  

c)1075.000 

d)89.645 =  

e)56.789 =  

f)104.978 =  

g)22.034 =  

h)320.036 =  

i)675.930 =  

j)421.986 =  

k)532.006 =  

 



 

10 - Observe o número abaixo e assinale X nas alternativas corretas. 

589.999 

a Este número é uma centena de milhar 

b O antecessor deste número é 590.000 

c O sucessor deste número é 590.000 

d O algarismo 8 vale 80.000 

e Todos os algarismos 9 são unidades 

 

 

11 - Escreva um número de acordo com as dicas abaixo (escreva no caderno os 
números que você colocou por extenso). 
a) Um número com três algarismos, em que o algarismo 4 tenha valor igual a 40 

unidades. 
b) Um número com seis algarismos, em que o algarismo 2 tenha valor igual a 

20.000 unidades. 
c) Um número com cinco algarismos, em que o algarismo 5 tenha valor de 5.000 

unidades. 
d) Um número com seis algarismos, em que o algarismo 1 tenha valor de 1 

centena de milhar. 

 

 

 

 

ARTES 

OBJETIVO:  

Refletir sobre as diferentes formas de usar a voz ao falar o nome; estabelecer um único 
FOCO - prestar atenção em quem está com o FOCO. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Logo nas primeiras aulas de arte realizamos o Jogo do Nome, onde cada estudante tinha 
que pegar a bola falar seu nome como se fosse uma personagem diferente a cada vez e passar a 
bola. Lembra que falamos nossos nomes como se fossem um segredo, como se estivéssemos 
bravos ou como se fossemos personagens assustadores? 

ATIVIDADE: Jogo do Nome 

Atividade 1: 



 Faça um registro, (pode ser um desenho feito com lápis de grafite e depois colorido com 
lápis de cor) de como foi esse jogo para você. Lembre-se por exemplo de como estávamos 
sentados, a cor da bola que nós usamos, etc. 
 
 

Atividade 2:   
● Escolha um objeto leve na sua casa, como uma bola de pelúcia, ou uma almofada. 

Ela servirá pra indicar quem é o foco; 
● Pense formas diferentes de falar seu nome, as possibilidades são infinitas e vocês 

tinham várias sugestões (feliz, triste, apressado, um robô, etc); 
● Chame um familiar e jogue com ele, também é possível praticar sozinho. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVO:  

Conhecer e experimentar as brincadeiras e os jogos do contexto popular e africanos.  

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

           Explicar por meio de linguagem corporal, visual, oral ou escrita, uma brincadeira do 
contexto popular. 

 

ATIVIDADES  

 
Atividade 1: Cabra cega 

 
Acredita-se que cabra cega tenha sido uma brincadeira popular entre os romanos no 

século III a.C. com o nome Musca aena, porém também é conhecida por diferentes nomes como 
galinha cega, vaca cega, cobra cega, pata cega entre outros. 
  

Material: Venda para os olhos 
 

Como brincar: De olhos vendados, um dos participantes será a cabra-cega que tentará 
pegar os outros jogadores. O primeiro a ser pego passa ao posto de cabra-cega.  
 

Em outra versão do jogo, a cabra-cega, além de alcançar os jogadores, deverá adivinhar 
pela audição quem foi pego.  
 
Dica: Limite bem o espaço de jogo, retire os obstáculos para que a pessoa vendada não se 
machuque. 
 



 
Imagem: http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438 

 

 
 
            Atividade 2: Jogo da velha 
 

Jogo da velha é um jogo e passatempo popular. É um jogo de regras extremamente simples, 
que não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido. Diz-se que a 
origem pode ter sido no antigo Egito, onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que 
teriam mais de 3.500 anos, contudo algumas lendas urbanas contam que o jogo teria nascido 
em Portugal, na cidade de Almada no ano 545. No entanto, só foi popularizado no ano 1500, pelo 
descobridor Pedro Álvares Cabral, que adorava jogar este jogo durante as suas viagens e teria 
decidido que este jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo indígena no Brasil. 
O jogo pode ser jogado sobre um tabuleiro ou mesmo sendo riscado sobre um pedaço de papel ou 
em qualquer superfície que dê para de desenhar o formato das casas. 

 
Material: Papel, caneta ou lápis 

 
Como brincar: O tabuleiro  é uma matriz  de três linhas por três colunas, 

dois jogadores escolhem uma marcação cada um, geralmente um círculo (O) e um xis (X), os 
jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, numa lacuna que esteja vazia, o objetivo 
é conseguir três círculos ou três xis em linha, quer seja na horizontal, vertical ou diagonal , e ao 
mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. 
Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os três símbolos. 
Se os dois jogadores jogarem sempre da melhor forma, o jogo terminará sempre em empate. 

A lógica do jogo é muito simples, de modo que não é difícil deduzir ou decorar todas as 
possibilidades para efetuar a melhor jogada – apesar de o número total de possibilidades ser muito 
grande, a maioria delas é simétrica, além de que as regras  são simples. 

 

Imagem: https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel/ 

http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passatempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
https://pt.wikipedia.org/wiki/545
https://pt.wikipedia.org/wiki/1500
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel/


 

 

              Atividade 3: Jogo da forca 
 

Este jogo de palavras de adivinhação é jogado por duas ou mais pessoas usando papel e 
lápis. O jogo começa com um dos jogadores escolhendo uma palavra ou uma frase (que é 
representada por um conjunto de traços que servem para indicar as letras que foram ocultadas), 
enquanto os outros jogadores devem dar palpites de letras que acreditam estar presente na palavra 
oculta. A cada acerto, a letra falada é colocada na posição em que aparece palavra oculta. Quando 
ocorre um erro, é desenhada uma parte do homem-palito. O jogo termina quando a palavra for 
descoberta ou quando o homem-palito estiver totalmente desenhado. 
 

Como jogar: 

● A dica da palavra oculta é por exemplo um "País"; 
● Cada traço representa uma letra (na posição correta) da palavra; 
● Escolha letras que acredite estar na palavra para tentar adivinhá-la; 
● Você pode cometer apenas cinco erros. Com um erro a mais você perde o jogo; 
● Você ganhará quando descobrir qual é a palavra oculta; 
● Não há limite de tempo. 

Dicas sobre temas: 
 

● Animais (Aves, peixes, invertebrados, mamíferos, estimação, etc...) 

● Geografia (Países, estados, cidades, características geográficas, tipos de climas, etc...) 

● Ed. Física (Esportes, jogos e brincadeiras) 

● Português (Substantivos, Adjetivos, Advérbios, nacionalidade, etc...) 

● Comidas e bebidas 

● Filme, desenhos, séries e entretenimento 

 
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel 
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