
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES TURMAS 5º ANO 

 

            Olá meus amores, como vocês estão? Espero que muito bem!! 

            Meus queridos, estamos novamente enviando atividades para 

que vocês façam junto com seus pais ou responsáveis. Após fazer a  

atividade mande a foto no Whatsapp da professora pra marcar a 

presença no diário. Caso não tenha internet, após fazer todas as 

atividades entregar na escola. Continuaremos mais um tempo em casa, 

pois o  vírus ainda está circulando por aí! Continuem tomando os 

cuidados necessários para que esse vírus fique beeeeem longe da casa 

de vocês!!! Assim que for possível, nos reencontraremos. Estou com 

saudades!!! 

Prof. Ivonete – Whatsapp (998235072). 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA- 5º ANO – 22/04/20 

Leia o texto sobre o Descobrimento do Brasil e responda as questões : 

 

 



 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO -22/04/20 

Leia o texto: A CASA MAL-ASSOMBRADA (livro de Português) 

nas páginas:46,47,48 e 49; 

Após ler o texto, responda as questões de interpretação, nas 

páginas: 51, 52 e 53; 

Podem responder no próprio livro. 

 

BOM TRABALHO!!!!! 



 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 5º ANO - 23/04/20 

 

Observe o mapa do Brasil que apresenta os  

TIPOS DE CLIMAS das páginas 176 e 177 (livro de 

Geografia); 

Responda as questões, do nº01 ao nº 5. 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 23/04/20 

 

Medidas de Comprimento 

No livro de Matemática, nas páginas: 112,113,114 e 115; 

Leia e resolva as atividades destas páginas, no próprio 

livro. 

 

 BOM TRABALHO!!! 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 24/04/20 

Utilizando a régua e o metro, meça: 

 Seu livro de matemática:____________________________________________ 

 Seu quarto:______________________________________________________ 

 A mesa da cozinha:________________________________________________ 

 A janela da sala:___________________________________________________ 

 A porta do seu quarto:______________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 24/04/20 

Faça a leitura de um livro que você tem em sua casa. 

 

BOM TRABALHO!!! 

 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO/ LÍNGUA PORTUGUESA- 5º ANO – 27/04/20 

O CLUBE DA FELICIDADE 
Jesus fundou o “Clube da Felicidade”.  
Era seu desejo que fossemos felizes, mesmo quando enfrentamos dificuldades e 
desapontamentos. Mas como alcançar a felicidade? Posição social? Amigos influentes? 
Jesus contou o segredo da verdadeira felicidade quando disse: 
Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o Reino do Céu é dele. 
Felizes os que choram, pois Deus os consolará. 
Felizes os humildes pois receberão o que Deus tem prometido. 
Felizes os que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente 
satisfeitos. 
Felizes os que tem misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também. 
Felizes os que tem coração puro, pois eles verão a Deus. 
Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. 
Felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o Reino do Céu é deles. 
 

INTERPRETANDO O TEXTO 
 

1- Jesus disse: “ Felizes os que são espiritualmente pobres.” Quem são eles?  
a- (   ) Os que não tem dinheiro e, por isso, pedem esmolas. 
b- (   ) Aqueles que não tem inteligência para fazer grandes coisas. 
c- (   ) Aqueles que reconhecem são pecadores e precisam de Jesus.  
 
2- O que é ser humilde?  
a- (  ) Deixar que os outros abusem da nossa boa vontade. 
b- (  ) Não ser orgulhoso, mas considerar-se filho de Deus e irmão de todas as pessoas.. 
c- (  ) Conforma-se com o que tem e não tentar progredir.  
 
3- Qual era o desejo de Jesus quando fundou o Clube da Felicidade?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4- Cite um dos segredos que Jesus disse para ter felicidade.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5- Relacione as colunas de acordo com o texto:   
 
( 1 ) Felizes os que choram                           (   ) pois Deus os consolará. 
( 2 ) Felizes os humildes                                (   ) pois Deus os tratará como seus filhos. 
( 3 ) Felizes os que tem coração puro,          (   )  pois eles verão a Deus. 
( 4 ) Felizes os que trabalham pela paz         (   ) pois receberão o que Deus tem prometido. 
 
6- Se você montasse o clube da felicidade qual o critério para fazer parte do clube?   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
7- Que mensagem você colocaria de boas vindas aos participantes do clube?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8- De acordo com o texto, Deus disse: “Felizes os que choram”. O que acontece?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
9- Na sua opinião o que é ser uma pessoa feliz?  



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10) Deixe uma mensagem desejando felicidades à sua professora.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
11) Agradecendo a Deus por tudo o que temos, o que somos e por sermos felizes, escreva uma 
pequena e linda oração de agradecimento: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
12) Desenhe algumas situações que deixam você feliz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOM TRABALHO!!!! 

 



 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5º ANO – 28/04/20 

Leia no livro de Ciências sobre: 

 Energia Elétrica; 

 Um pouco da história da iluminação pública no Brasil; 

 Usinas hidrelétricas; 

Nas páginas: 297, 298, 299, 300 e 301. 

 A falta de energia pode causar problemas à população. Escreva, em 

seu caderno, quais os principais problemas enfrentados: 

Desafio: 

As rodas-d’água são o princípio do funcionamento das turbinas das 

usinas hidrelétricas.  

Rodas-d’água em moinhos serviam para transportar água, moer grãos, 

entre outras finalidades.  

 Com ajuda dos pais, construa uma roda-d’água como está sendo 

sugerido na página 302 do livro de Ciências. Use sua criatividade!!! 

 Após a confecção da roda-d’água, tire suas conclusões e responda 

as questões desta página. 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO- 28/04/20 

 Leia as três situações da página 117, sobre medidas de superfície; 

 Após entender o assunto, resolva as atividades das páginas: 118, 

119 e 120. 

 Realizar todas no livro. 

 

BOM TRABALHO!!!! 

 



 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO – 29/04/20 

HISTÓRIA E TRANSFORMAÇÕES – A RELAÇÃO ENTRE O PASSADO 

E O PRESENTE 

 Leia no livro de História, nas páginas: 28, 29 e 30; 

 Realize as atividades da página 31, no próprio livro. 

 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO -29/04/20 

 

OBS: A produção pode ser realizada no caderno de Português. 

 

BOM TRABALHO!!! 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 5º ANO- 30/04/20 

                             

Observe o mapa da página 176 do livro de Geografia e responda as questões no caderno: 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 30/04/20 

1- Observe a palavra escrita na malha quadricula a seguir.  

                               

Considere o quadradinho da malha quadriculada como unidade de medida. Assinale a alternativa 

correspondente a área da palavra “ADA”. 

 (A) 28 quadradinhos        (B) 29 quadradinhos        (C) 30 quadradinhos     (D) 31 quadradinhos 

2- Carla andou 2 000 m da sua casa até a escola.  A distância que Carla andou é igual a 

 (A) 2 km. (B) 20 km. (C) 200 km. (D) 2 000 km.  

3-   Paulo percorreu 4,25 km de moto. Esse percurso em metros é igual a 

(A)  4 025 m.      (B) 4 150 m.       (C) 4 250 m.        (D) 4 350 m 



4- Ronaldo comprou 3 metros (m) de tecido para confeccionar uma bandeira.  Essa 
quantidade de tecido, em centímetros (cm), corresponde a   

(A) 30 cm.  (B) 300 cm.  (C) 3 000 cm.  (D) 30 000 cm. 
 

5- Na malha quadriculada a seguir, a área pintada representa o espaço ocupado pelo parque 
infantil de uma escola.   

                                       

Considerando que cada quadradinho mede 1 metro quadrado, a medida da área total deste 
parque é de:    
(A) 6 metros quadrados.         (B) 7 metros quadrados.   
(C) 8 metros quadrados.         (D) 9 metros quadrados.   
6-  Rosana fez um desenho conforme representado na malha quadriculada a seguir.   

                                             

Assinale a alternativa que indica a medida do perímetro do desenho que Rosana fez.  

       (A) 24 cm                         (B) 18 cm                             (C) 12 cm                (D) 9 cm 

7- Maria Clara ganhou uma caixa de bombons como mostra a figura a seguir.   

                                         

Sabendo que Maria Clara dividiu os bombons em partes iguais entre ela e suas duas irmãs, pode 
se afirmar que  
 (A) cada uma das irmãs recebeu, exatamente, 6 bombons. 

 (B) Maria Clara recebeu 10 bombons e suas irmãs 7 bombons cada uma. 

 (C) cada uma das irmãs recebeu, exatamente, 8 bombons.   

 (D) cada uma das irmãs recebeu, exatamente, 7 bombons.         BOM TRABALHO!!! 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-5º ANO -01/05/20 

Leia o texto com muita atenção: 

Lukas, o menino verde! 

          Esta história aconteceu em minha escola. Meu nome é Mariana, tenho 12 anos, sou loira, olhos 

verdes, sou muito popular na escola e no bairro onde moro! 

          Tudo começou em uma manhã de inverno, há dois anos atrás. 8:00h, o sinal da escola, fila dos 

alunos, a professora, mas, de repente eis que vejo, no final da fila, um aluno novo. Fiquei muito curiosa, 

pois este aluno estava com um casaco enorme e de capuz. Não conseguia vê-lo! 

          Na escola, tudo transcorria normalmente, a mesma rotina, menos é claro, pela chegada do aluno 

novo. Seu nome, Lukas! A professora o apresentou à classe e disse que o aluno estava vindo de outro 

estado. “ __ Seja bem vindo Lukas!” 

          Mas, não foi tão bem recebido assim, logo algumas crianças perceberam que a pele do garoto 

possuía um tom... Verde! “__Isso não é normal, isso é diferente! Ele é diferente!” E, logo surgiram os 

apelidos: Hulk, limãozinho do agreste, chuchu, Lanterna verde, Tartaruga Ninja...  

          Agora eu entendia toda aquela roupa, ele simplesmente se escondia, se escondia de nós, do 

mundo, se escondia dele mesmo! Agora os dias já não eram os mesmos, aquela rotina diária, modificada 

com a chegada de Lukas, o menino verde! 

          Certo dia, eu e meus amigos, estávamos sentados no pátio do colégio, conversando, brincando. Foi 

quando, olhei e vi o Lukas, em um canto, sozinho... Fiquei com pena, logo pensei em ir conversar com ele, 

mas, não fui... Os outros alunos, foram, mas não para fazer amizade, estavam provocando-o, xingando. 

Só. Ele, o menino verde, se encolhia em seu mundinho e ali ficava. Eu percebi que a professora ao longe 

só observava. 

          Com a chegada da primavera, as flores a desabrochar, já embelezam e perfumavam o ambiente. 

Hoje seria uma aula diferente! “__Uma aula perfumada”. Disse a professora!  

E, foi...  

A professora, cantou, narrou e conversou, sobre amizade, respeito, amor ao próximo. Também falou 

sobre, ódio, mágoa, dor, revolta. Ela chorou quando falou sobre a tristeza! Ela se alegrou quando falou 

sobre o amor! E nos perguntou:  

___ Vocês são iguais? 

Começamos a nos olhar.  

___ Não, não somos iguais!  

Entendemos que somos todos diferentes! E todos os alunos procuravam com o olhar, o menino verde! 

Nesse dia, ele não estava presente!  

A professora continuou e disse: “... Somos diferentes, porém, essas diferenças são que nos fazem 

especiais, nos fazem únicos!  

Comecei a repensar minhas atitudes, meu jeito, minhas falas, o quanto devo ter magoado. Fiquei triste e 

pelo jeito meus amigos também, porque podia-se perceber no olhar deles um brilho diferente, um diferente 

especial! E, um perfume diferente pairava no ar, o perfume da compreensão, do amor... 

De repente, a professora interrompeu nossos pensamentos: 

___ Classe, hoje nosso amigo, o Lukas, precisou ir para o hospital, ele não passou muito bem esta manhã.  

Foi então que a professora relatou que o Lukas estava passando por um momento delicado em sua vida, 

uma doença no fígado. E, era por isso que sua pele tinha aquele tom, um pouco verde, amarelada. 

Ficamos tristes, mas torcendo por sua recuperação! Gostaria de ter ido visitá-lo, porém não podíamos, 

então, escrevíamos cartas e mais cartas para ele. “Lukas, melhore logo! Estamos esperando por você”.  

E em cada carta, um pedido de desculpas! 

 

Francischini. Débora Wanêssa. Professora/ Pedagoga/  

Escola Municipal Dr. Cláudio de Almeida e Silva. Londrina. PR. 

 

 



 Compreensão textual:  

 1. O fato que gera o conflito na história é:  

(A) Mariana ser loira e ter olhos verdes.          (B) Lukas ser um estudante.   

(C) Mariana discriminar Lukas.                         (D) Lukas possuir o tom de pele diferente. 

 

  2. No trecho “...Comecei a repensar minhas atitudes.”, a palavra “repensar” tem o sentido de:  

(A) Reexaminar   .            (B) Cobrar.               (C) Dialogar.                   (D) Conversar. 

 3. “...Ele, o menino verde, se encolhia em seu mundinho e ali ficava...” Neste trecho, dá-se a 

entender que o menino:  

(A) Não ligava para o que acontecia.                (B) Ficava desesperado e chorava.   

(C) Estava com frio, por isso se encolhia.         (D) Se sentia triste e então se silenciava. 

 

  4.  Qual é o tema central do texto?  

(A) A primavera, estação das flores.     (B) Se comportar na escola. 

(C) Amizade.                                          (D) Discriminação. 

 

   Responda: 

   5. Quem são os personagens principais? Quais suas características?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   6. Retire  do texto um trecho em que se percebe a presença do narrador como personagem: 

_____________________________________________________________________________  

   7. A professora provoca uma mudança de atitude nos alunos, que mudança é essa? 

_____________________________________________________________________________  

8. No trecho:  

 [...]“Lukas, melhore logo! Estamos esperando por você”. E em cada carta, um pedido de 

desculpas! 

Pense e dê sua opinião. Se você fosse o Lukas, o que escreveria para os alunos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. No texto, o menino se sente diferente dos outros, o que intensifica a solidão dele. Ser diferente 

dos demais gera solidão? Você já se sentiu excluído ou sozinho por ser diferente dos outros? 

Qual é sua opinião sobre isso?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

BOM TRABALHO!!! 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS- 5º ANO – 04/05/20 

 Leia no livro de Ciências nas páginas: 304 e 305 sobre COMO ECONOMIZAR 

ENERGIA; 

 

 Com ajuda dos pais, realize o experimento  das páginas: 305 e 306 sobre 

CONDUTORES E ISOLANTES; 

 

 

 Após o experimento pronto, faça um relatório, no caderno, respondendo as 

questões: 01, 02 e 03 da página 306. 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 04/05/20 

 

MEDINDO CAPACIDADES 

 Leia no livro de Matemática na página 127 que explica o que são medidas de 

capacidades; 

 

 Após a leitura e compreensão do assunto, resolva as atividades das páginas 

127 e 128; 

 

 Cole ou desenhe no caderno, figuras de recipientes que contenham medidas 

menores que o litro: 

 

 

BOM TABALHO!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA- 5º ANO – 05/05/20 

 Leia o texto da página 22 (livro de História)- A EXTINÇÃO DOS  DINOSSAUROS 

 

 Faça o desenho, no livro, como sugere a questão nº 01; 

 Leia nas páginas: 24,25 e 26 sobre os FÓSSEIS e responda no caderno: 

 

 O que são fósseis?  

 Como se formam? 

 Por que são importantes? 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO- 06/05/20 

 

 

 



 



 

BOM TRABALHO!!!! 


