
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 

AMADOS ALUNOS E FAMILIARES!!!! 

COMO ESTÁ VOCÊ MEU ALUNO? E SUA FAMÍLIA? 

ESPERO QUE ESTEJAM TODOS BEM. 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

APÓS REALIZADAS, AS ATIVIDADES DEVERÃO SER MANDADAS À PROFESSORA PELO 

WATTS, OU SER ENTREGUE NA ESCOLA. 

OBRIGADA!!! 

SAUDADES... 

                          

             PROFESSORA – IVONETE PARISOTTTO 

 

ALUNO(A): _____________________________________ 

 

 

FONE: 99823507 

 

8ª ETAPA 
 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO -5º ANO – 10/08/20 

Em tempos de crise como estamos vivendo, a solidariedade e o amor ao próximo precisa ser 

mais praticado. Pinte bem colorido a flor abaixo. Leia e reflita sobre as palavras que estão em 

cada pétala. Depois, descubra quais completam corretamente a cruzadinha abaixo: 

 



 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 10/08/20 

 Leia o poema da página110; 

 Após, realize as atividades da página seguinte; 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 11/08/20 

 Leia no livro na página 156; 

 Responda a questão desta página; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO -11/08/20 

 Resolva as atividades das páginas 102 e 103; 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO -12/08/20 

 Analise as imagens da página 81; 

 Leia nas páginas 82 e 83; 

 Responda as quatro questões da página 82; 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 12/08/20 

 Realize as atividades das páginas 112 e 113; 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 13/08/20 

 Leia no livro, nas páginas 237,238 e 239; 

 No caderno, anote os pontos mais importantes da Região Centro- Oeste; 

 Escreva os estados e as capitais que compõem esta região; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO -13/08/20 

 Realize as atividades das páginas 104 e 105; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 14/08/20 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 14/08/20 

Carta aos Pais 

    Um menino, com voz tímida e olhar de admiração, pergunta ao pai,quando este retorna do 

trabalho: 

    – Papai! Quanto o Senhor ganha por hora? 

    O pai, num gesto severo, responde: 

    – Escute aqui, meu filho! Isto nem tua mãe sabe. Não amole! Estou cansado. 

    Mas, o filho insiste: 

    – Mas, papai, por favor … diga quanto o Senhor ganha por hora … 

    A reação do pai foi menos severa, e respondeu: – R$3,00 por hora. 

    – Então, papai, o Senhor pode me emprestar R$1,00? 

    O pai, cheio de ira, e tratando o filho com brutalidade, respondeu: 

    – Então, esta era a razão de querer saber quanto eu ganho? Vá dormir e não me amole mais. 

Estou cansado! 

    Já era noite quando o pai começou a pensar no que havia acontecido e sentiu-se culpado. 

Talvez, quem sabe, o filho precisasse comprar algo. Querendo descarregar sua consciência 

doída, foi até o quarto do menino e, em voz baixa, perguntou: 

    – Filho … está dormindo? – Não, papai. Respondeu o sonolento garoto. 

    – Olha, aqui está o dinheiro que me pediu. 

    – Muito obrigado, papai! … – disse o filho, levantando-se e retirando R$2,00 de uma caixinha 

que estava sob a cama – Agora já completei! Tenho R$3,00! Poderia me dar agora uma hora de 

seu tempo? 

Autor desconhecido 

1) Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, observando o sentido das palavras no 

contexto: 

1. tímida                 (   )grosseria 

2. severo                (   ) fúria   

3. amole                 (   ) rigoroso 

4. ira                       (   ) que está meio acordado 

5. brutalidade         (   ) chateie  

6. sonolento           (   ) acanhada 

2) Observe a seguinte passagem do texto:” Um menino, com voz tímida e olhar de 

admiração…”. As palavras destacadas na frase acima indicam: 

a) que o menino, apesar de sentir admiração pelo pai estava com medo de fazer a pergunta. 

b) que o menino, apesar de sentir admiração pelo pai sentia-se acanhado em fazer a pergunta. 

c) que o menino era tímido e estava admirado pela atitude do pai. 

d) que o menino estava tímido por causa da atitude do pai, porém tinha muita admiração por ele. 

 

3) Porque o garoto insistia em saber quanto o pai ganhava por hora? 

a) porque ele precisava pedir emprestado R$ 1,00. 

b) porque ele precisava pedir emprestado R$ 3,00. 



c) porque ele precisava pedir emprestado R$ 1,00 para completar a quantia exata de comprar um 

presente para o pai. 

d) porque ele precisava pedir emprestado R$ 1,00 para completar a quantia exata de comprar 

uma hora do tempo do pai. 

4) Explique qual é a função do travessão no trecho a seguir: “- Então, papai, o Senhor pode me 

emprestar R$1,00?” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Com as palavras abaixo,  elabore 2 frases interrogativas, 2 frases exclamativas e 2 frases 

afirmativas: 

a) trabalho                           b) hora                          c) dormir     

d) cansado                          e) quarto                       f) tempo     

6) Observe os  adjetivos abaixo,  após encontre o substantivo correspondente a cada um deles, 

no texto: 

a) tímida-                                                        b) severo-    

c) severa-                                                       d) culpado-  

e) doída-                                                         f) baixa-         

g) sonolento-    

7) Analise o final do texto: “Agora já completei! Tenho R$3,00!   Poderia me dar agora uma hora 

de seu tempo?”. Como você acha que o pai reagiu diante dessa situação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

8) Dê continuidade ao texto. O pai deverá responder a pergunta feita pelo filho no último 

parágrafo. Conte como o relacionamento de ambos ficou depois dessa atitude do menino. Inclua 

as ações da imagem abaixo em sua história. Bom trabalho! 

                                          

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO – 17/08/20 

 Encontre no caça- palavras os Valores destacados: 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 17/08/20 

 

 



 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5º ANO -18/08/20 

USOS DA ÁGUA 

 Leia no livro nas páginas: 157, 158 e159; 

 Após a leitura, no caderno, represente através de desenhos, formas de como você 

economiza água em sua casa; 

 

ATIVIDADES DE  MATEMÁTICA – 5º ANO – 18/08/20 

PARTES DE UM INTEIRO 

 Leia, analise com atenção o que explica na página 142; 

 Em seguida,  contorne numa cartolina um círculo, recorte-o e realize o que  se sugere 

nesta página;  

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO – 19/08/20 

 Analise com muita atenção o gráfico da página 84; 

 Responda as duas questões desta página; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 19/08/20 

 Realize as atividades no livro, nas páginas 114 e 115; 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 5º ANO- 20/08/20 

 Leia no livro, nas páginas 240 e 241; 

 Destaque no livro carcterísticas importantes da Região Sudeste; 

 No caderno, escreva os estados e as capitais desta região; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 20/08/20 

 Leia com muita atenção as stituações das páginas:143, 144, 145, 146, 147 e 148; 

 Resolva os exercícios de 01 a 06 das páginas 148 e 149; 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 21/08/20 

 Resolva as atividades das páginas 150 e 151; 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO- 21/08/20 

 

 

1. Que gênero textual é esse?______________________________________________________ 

2. Como está organizado?_________________________________________________________ 

3. Quando foi publicado?__________________________________________________________ 

4. Qual a sua função?____________________________________________________________ 

5. O poema é organizado em versos e estrofes. 



a) Há quantas estrofes?___________________________________________________________ 

b) Há quantos versos?____________________________________________________________ 

6. Por que o tatu cavou o primeiro buraco?____________________________________________ 

7. Que lugares o tatu conheceu por causa do costume de cavar buracos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Para chegar a esses lugares você acha que ele cavou muito ou pouco? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Quais motivos levam o tatu a parar de cavar? 

______________________________________________________________________________ 

10. Que verso do poema é repetido várias vezes?______________________________________ 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO – 24/08/20 

 Decifre o tema, unindo as sílabas, como mostra o quadro menor: 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO -24/08/20 

HORA DE PRODUZIR 

 Complete as rimas para formar um novo poema. 

Vou comprar um presentinho, 

Para meus amiguinhos. 

O que será que vou dar? 

Vocês vão adivinhar. 

  

Para o João 

Vou dar um _______________ 

  

Para a Gabriela 

Vou dar uma _______________ 

  

Para o Renatinho 

Vou dar um _________________ 

  

Para a Geovana 

Vou dar uma ________________ 

  

Para o Marcelo 

Vou dar um _________________ 

  

Para a Sofia 

Vou dar uma ________________ 

  

Para o Samuel 

Vou dar um _________________ 

  

Para a Lara 

Vou dar uma _______________ 

  

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5º ANO -25/08/20 

 Realize as atividades da página 160; 

 Leia o texto da página 161; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 25/08//20 

 

 

 



 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO - 26/08/20 

 Analise as imagens sobre os Emigrantes Brasileiros, na página 86; 

 Responda no caderno, as questões 01 e 02 da página 87; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 26/08/20 

 Leia o poema da página 116 e responda as atividades desta página; 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 5º ANO 27/08/20 

 Leia sobre a nossa região, na página 242; 

 Destaque seus pontos importantes; 

 No caderno, registre o nome dos estados com suas capitais que compõem a Região Sul; 

  

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO -27/08/20 

 



 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 28/08/20 

              Complete a cruzadinha, escrevendo as frações por extenso: 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO -28/08/20 

 Leia os poemas; 

 Escolha um deles e decore-o; 

 Faça um vídeo seu declamando o poema e envie para a professora;  

 

 

 

Na chácara do Chico Bolacha o que se... 

 
 
Na chácara do Chico Bolacha 
o que se procura 
nunca se acha! 
 
Quando chove muito, 
O Chico brinca de barco, 
porque a chácara vira charco. 
 
Quando não chove nada, 
Chico trabalha com a enxada 
e logo se machuca 
e fica de mão inchada. 
 
 

Por isso, com o Chico Bolacha, 
o que se procura 
nunca se acha. 
 
Dizem que a chácara do Chico 
só tem mesmo chuchu 
e um cachorrinho coxo 
que se chama Caxambu. 
 
Outras coisas, ninguém procura, 
porque não acha. 
Coitado do Chico Bolacha! 
                                              

                                             Cecília Meireles

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/


                                          

TRÊS TEMPOS 
 
 

Passado 
Tempo que se acabou, 
Memória que se dissipou, 
Guardando das experiências vividas, 
Apenas as lições aprendidas. 
 
Passado 
Chão que os pés percorreram, 
Folhas que as horas varreram, 
Abrindo novos caminhos, 
Entre as flores ou entre os espinhos. 
 
Futuro 
Tempo que está no porvir, 
Olhando-nos a sorrir, 
Com os olhos das esperanças, 
De nossas almas crianças. 
 
 

Futuro 
Tempo que não tem corpo, 
Barco que não tem porto. 
Que estamos a construir, 
Nas tarefas do devir. 
 
Presente 
Ah! Esta Dádiva Divina, 
Que sempre nos ensina, 
Que a vida é um rio que corre, 
Até mesmo para aquele que morre. 
 
Presente 
Este eterno momento do agora, 
Para quem fica, ou para quem vai 
embora... 
Lição de Eternidade... 
Nossa única porta aberta, para a 
Felicidade... 

                                                                                                                              Sueli Meirelles 
 

 BOM TRABALHO!!! 


