
AMADOS ALUNOS E FAMILIARES!!!! 

COMO ESTÁ VOCÊ MEU ALUNO? E SUA FAMÍLIA? 

ESPERO QUE ESTEJAM TODOS BEM. 

VAMOS CONTINUAR NOSSOS CONHECIMENTOS! NOSSOS  

ESTUDOS NÃO PODEM PARAR! PREPARAMOS NOVAS ATIVIDADES PARA  

VOCÊ SEGUIR APRENDENDO...  

REALIZANDO SUA ROTINA DE ESTUDOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO 

BORDIN - 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PROFESSORA IVONETE PARISOTTO. 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA VOCÊ MEU ALUNO, 

POIS A PREOCUPAÇÃO É GRANDE EM OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE. 

PORTANTO, ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO 

LONGO DA SEMANA. ORGANIZE ESSE TEMPO DE FORMA QUE SE DEDIQUE ÀS TAREFAS 

E SUA FAMÍLIA POSSA AJUDÁ-LO.  OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS 

AUXILIAR NAS ATIVIDADES, POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS POR VOCÊ 

ALUNO. 

APÓS REALIZADAS, AS ATIVIDADES DEVERÃO SER MANDADAS À PROFESSORA PELO 

WATTS, OU SER ENTREGUE NA ESCOLA. 

SAUDADES... 

FONE: 998235072 

      

 

5º ANO 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO – 24/06/20 

* Ler no livro na página 38; 

* Após a leitura, responda as duas questões da página 39; 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 24/06/20 

Leia o texto e faça a interpretação: 

 



 

 

OBS: PINTE A IMAGEM; PODE FAZER A PRODUÇÃO NUMA FOLHA OU NO CADERNO DE 

PORTUGUÊS 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA -5º ANO – 25/06/20 

 

AS MUDANÇAS NA DIVISÃO REGIONAL 

 Leia no livro na página 229; 

 Analise os mapas das páginas 230 e 231; 

 Após a análise, no caderno, escreva quais foram as mudanças que ocorreram na divisão 

das regiões e nos estados em cada momento; 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 5º ANO – 25/06/20 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO- 26/06/20 

 

 

 

 



       Observe suas compras. Faça os cálculos e complete a tabela: 

 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO – 26/06/20 

 Faça a leitura de um livro; 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – 5ºANO-29/06/20 

Em tempos de isolamento social, a solidariedade tem feito a diferença! 

Mas o que é Ser solidário?                                              

 

Ser solidário é 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Procure no dicionário o significado da palavra Solidariedade 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sabemos que estamos em isolamento social e hoje a ordem é ficar em casa! Podemos ser 

solidários também dentro da nossa casa. Com você te praticado a solidariedade com sua família? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cite algum gesto de solidariedade que você tem visto nos meios de comunicação: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO-29/06/20 

 Realize as atividades no livro, na página 94; 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS- 5º ANO – 30/06/20 

PROTEÇÃO AOS RECURSOS DA TERRA 

* Leia o texto da página 149; 

* Após a leitura e compreensão do assunto, responda as questões da página 150; 

* Faça o experimento da página 151 e anote no próprio livro suas conclusões; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO – 30/06/20 

 Resolva no livro, as atividades da página 211; 



 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA- 5º ANO -01/07/2 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 5º ANO -01/07/20 

 

* Complete com os verbos que estão entre parênteses.  

a) Aquela empresa de tecidos ____________________. (falir – pretérito)  

b) Eu ____________________ música todos os dias. (ouvir – presente)  

c) O menino ____________________ um lindo presente. (ganhar – pretérito)  

d) Nós ____________________ para a prova. (estudar – futuro)  

e) Eles ____________________a redação amanhã. (fazer – futuro)  

f) Tu ____________________ o trabalho? (terminar – pretérito)   



*  Reescreva as frases passando-as para o futuro.  

a) Marcos recita um lindo verso.              ____________________________________ 

 b) Os meninos partem o queijo. ____________________________________ 

c) O povo aplaude o cantor. ____________________________________ 

d)   A menina comeu o bombom. ____________________________________



 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 5º ANO – 02/07/20 

 Identifique cada uma das regiões, pinte-a de acordo com a legenda que irá escolher as cores: 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO – 02/07/20 

 Resolva as atividades no livro, na página 212; 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO -03/07/20 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 03/07/20 

 Resolva no livro as atividades da página 213; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO- 5º ANO – 06/07/20  

  

 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 5º ANO- 06/07/20 

 Leia o texto das páginas 97 e 98; 

 Após a leitura, realize as atividades das páginas 99 e 100; 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5º ANO -07/07/20 

ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA E SUAS MUDANÇAS 

 Leia e observe as imagens no livro nas páginas 152 e 153; 

 Em seguida, responda as duas questões da página 153; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO-07/07/20 

 Realize as atividades no livro, na página 214; 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO -08/07/20 

Leia o texto e responda as questões a seguir
 
A triste partida (...) 
 
 O carro já corre  
No topo da serra  
Oiando pra terra  
Seu berço, seu lá. 
 Aquele nortista de pena  
De longe acena:  
Adeus, Ceará!  
  
No dia seguinte, 
 Já tudo enfadado,  
E o carro embalado, 
 Veloz a corrê,  
Tão triste, coitado,  
Falando saudoso  
Seu filho choroso  
Excrama a dizê:  

- De pena e sodade,  
Papai sei que morro!  
Meu pobre cachorro  
Quem dá de comê?  
Já ôto pergunta:  
- Mãezinha, e meu gato?  
Com fome, sem trato,  
Mimi vai morrê!  
  
E a linda pequena  
Tremendo de medo: 
 - Mamãe, meus brinquedo! 
 Meu pé de fulô! 
 Meu pé de rosêra,  
Coitado, ele seca!  
E a minha boneca  
Também lá ficou (...)  
  

Patativa do Assaré. Canção citada em Hélder Pinheiro. Cordel na sala de aula. São Paulo: Duas 
cidades, 2001.  

  
Migração e imigração 
 Emigrante – é a pessoa que sai do seu país.  
Imigrante – é a pessoa que sai do seu país para morar em outro.   
 Migrante – é aquele que muda de lugar, estado ou região de um mesmo país.  
  
Imigrantes   
  A partir do século XIX começaram a vir para o Brasil imigrantes Japoneses, alemães e 
italianos. Eles vinham ao Brasil com a esperança de um futuro melhor, mas na maioria das vezes 
eles acabaram passando necessidades.  

 Muitos deles vieram para cá com estudo e com ideias que os levaram a algum tempo 
depois conseguir riquezas e posses. Eles enriqueceram nossa cultura e ajudaram a construir 
nosso país. Migrantes  

 As pessoas deslocam-se por diferentes motivos. A maioria delas tem como objetivo se 
livrar da pobreza.  

 Algumas mudam-se para trabalhar ou para estudar.  
  Por vezes empresas e empresários saem em busca de grandes terras com melhores 
condições de desenvolvimento e mão de obra mais barata.  
  



1) Qual é o título do poema?  
_________________________________________________________________________ 
 

2) Marque no poema palavras escritas erradas. Em sua opinião por que o poema é escrito 
assim? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3) Qual é o tema do poema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4) Quem é o autor do poema? 
_________________________________________________________________________ 

5) As pessoas retratadas no poema estão felizes? Justifique sua resposta.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6) João decidiu sair de seu país. Ele é um? 
_________________________________________________________________________ 

7) Pedro saiu da Itália e veio morar no Brasil. Ele é um? 
_________________________________________________________________________ 

8) Maria saiu de Pernambuco para morar em São Paulo. Ela é uma? 
_________________________________________________________________________ 

9) Cite alguns motivos que levam as pessoas a migrarem de um lugar para o outro.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

10) Em que século começaram a vir os imigrantes para o Brasil?  
_________________________________________________________________________

 

Observe a imagem abaixo 

               

a) O que esta imagem representa? 

(   ) um homem indo trabalhar 

(   ) o fluxo migratório de pessoas indo de um lugar para outro em busca de emprego. 

 

 



b)  Na sua opinião, os processos imigratórios contribuem para o avanço do coronavírus pelo 

mundo? O que pode ser feito para que isso seja evitado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c)  Pergunte a alguém da sua família ou conhecido se gostaria de migrar para outro lugar? Por 

quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d)  E você, já morou em outra cidade, região ou país? Como foi morar lá? Que motivos 

levaram você a mudar? Faça um relato, contando sua experiência: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO -08/07/20 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

Quando estamos longe de algo ou de alguém, com quem estamos acostumados a 

conviver, ficamos com saudades! Às vezes, quando lembramos, sentimos falta até daqueles 

detalhes que incomodam, como quando nossas avós ficam insistindo pra gente calçar o chinelo. 

Agora que estamos todos longe da escola, e não sabemos bem quando iremos 

voltar, do que mais você está sentido saudades? 

Elabore um texto contando como você espera retornar à escola. Qual a primeira coisa que 

você quer fazer? Que amigo você quer rever? Quem você quer abraçar? Qual lugar da escola 

você quer passar um tempinho? E escreva o que mais quiser sobre o assunto!  

  Faça a produção numa folha; 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA -5º ANO -09/07/20 

 

 Leia no livro, nas páginas 232, 233 e 234, sobre a maior região do Brasil: Região Norte; 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 09/07/20 

 Resolva as atividades da página 215, no livro; 



 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO - 10/07/20 

DESAFIO MATEMÁTICO  

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO – 10/07/20 

 

 

  

 

 

 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO – 13/07/20 

Mundo Colorido 

Pra mim, o mundo era todo branco.  

Mas Deus achou meio sem graça.  

E resolveu dar umas pinceladas de cor em tudo:   

Pintou gente preto.  

Gente vermelho...  

 E até gente amarelo.  

E deixou umas brancas também...  

Daí todo mundo ficou assim, bem colorido!  

Eu gostei da pintura de Deus! E você?  

                                                     (Mari Barbosa) 

De acordo com o texto responda:  

1) Por que o mundo era sem graça? _________________________________________________  

2) O que Deus fez para melhorá-lo? _________________________________________________  

3) Qual o assunto principal do texto? _____________________________________________ 

4)  Leia o trecho:“ Pintou gente preto. Gente vermelho... E até gente amarela. Deixou as brancas 

também...” 

 Represente sobre a forma de desenho as etnias (povo) citadas no texto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 5º ANO – 13/07/20 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5º ANO -14/07/20 

 Desenvolva as atividades sobre o Ciclo da Água, no livro, nas páginas 154 e 155; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 14/07/20 

 

 

 

 



 

BOM TRABALHO!!!! 


