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BELA VISTA DO TOLDO 

2020 

 
 

RECADO AOS QUERIDOS PAIS OU RESPONSÁVEIS... 

 

AS ATIVIDADES ENVIADAS A SEU FILHO DEVIDO A PANDEMIA CORONA VIRUS / 

COVID-19 SÃO PROPOSTAS CONFORME OS CONTEÚDOS DE CADA TURMA E OS 

PROFESSORES ORGANIZARAM GRUPOS NO WHATSAPP PARA TIRAR DÚVIDAS 

SOBRE AS ATIVIDADES. TODOS OS CONTEÚDOS ABORDADOS NAS APOSTILAS VÃO 

SER REFORÇADOS PELOS PROFESSORES QUANDO AS AULAS VOLTAREM AO 

NORMAL. 

O OBJETIVO DAS ATIVIDADES É PROPOR MOMENTOS DE ESTUDO PARA QUE 

SEU FILHO CONTINUE EXERCITANDO SEUS CONHECIMENTOS, MESMO ESTANDO 

AFASTADOS DA ESCOLA. 

ENTÃO, NÃO FAÇA AS ATIVIDADES DE SEU FILHO, SOMENTE OS AJUDE. 

ELES PRECISAM PENSAR, LER, INTERPRETAR E FAZER CÁLCULOS. 

ELES SÃO CAPAZES!!! 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 
ROTINA DAS ATIVIDADES POR DISCIPLINA 

A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias da 
semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar.  

 
PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
15/06 

Terça-Feira 
16/06 

Quarta-Feira 
17/06 

Quinta-feira 
18/06 

Sexta-Feira 
19/06 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Realizar a leitura 
do texto e 
interpretar o 
mesmo 
 
GEOGRAFIA  
- Identificar e 

compreender os 
diferentes climas 
existentes no 
Brasil.( 

MATEMÁTICA 

- Interpretar as 
situações 
problemas 
 
HISTÓRIA  
- Levar o aluno 

a conhecer as 
leis sobre a 
Abolição  da 
Escravatura no 
Brasil. 
 

CIÊNCIAS  

- Reconhecer o 
impacto que o 
lixo traz para o 
meio ambiente; 
se não for 
descartado 
corretamente. 
 
ENSINO 
RELISOSO 
 - Levar o aluno 
o 
conhecimento 
dos valores. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Identificar  os 
diversos tipos de 
gêneros textuais 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Identificar 
jogos de 
tabuleiro. 

MATEMÁTICA  

- Resolver as 
divisões. 
 
ARTE 

Despertar o 
interesse das 
crianças pelos 
costumes das 
festas juninas, 
estimulando sua 
criatividade para 
criar. 

 
SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
22/06 

Terça-Feira 
23/06 

Quarta-Feira 
24/06 

Quinta-feira 
25/06 

Sexta-Feira 
26/06 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Aplicar as 
habilidades de 
leitura na 
compreensão e 
análise do texto. 
 
GEOGRAFIA  
- Identificar os 
diferentes  tipos 
de relevo 

MATEMÁTICA 

- Levar os 
alunos a 
resolverem 
situações 
problemas 
envolvendo as 
quatro 
operações. 
 
HISTÓRIA  
- Estimular a 
mudança 
prática de 
atitudes e a 
formação de 
novos hábitos 
com relação à 
utilização dos 
recursos 
naturais. 

CIÊNCIAS  

- Levar os 
alunos a 
reconhecerem 
diferentes 
formas de 
tratar uma 
informação no  
texto. 
 
- Compreender 
a necessidade 
de mudar  
nossos hábitos  
alimentares, 
para melhorar 
nossa saúde 
 
ENSINO 
RELISOSO 
- Levar o aluno 
o 
conhecimento 
dos valores. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Exercitar 
leitura, 
interpretação de 
texto e escrita. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Identificar e 
descrever a 
brincadeira 
abordada e seu 
funcionamento. 

MATEMÁTICA  

 
- Analisar 
diferentes 
procedimentos 
de cálculos. 
 
 
ARTE 
- Despertar o 
interesse das 
crianças pelos 
costumes das 
festas juninas, 
desenvolvendo 
ritmo e 
compasso. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
29/06 

Terça-Feira 
30/06 

Quarta-Feira 
01/07 

Quinta-feira 
02/07 

Sexta-Feira 
03/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Identificar 
através do texto, 
um conhecimento 
mais amplo sobre 
o tema. 
 
GEOGRAFIA  
- Identificar 
diferentes tipos 
de lixo.  

MATEMÁTICA 
- Levar os 
alunos a 
resolverem 
situações 
problemas 
envolvendo 
multiplicações 
e divisões nos 
problemas. 
 
HISTÓRIA  
- Estimular a 
mudança 
prática de 
atitudes e a 
formação de 
novos hábitos 
com relação à 
utilização dos 
recursos 
naturais. 

CIÊNCIAS  
- Compreender 
as 
consequências 
dos 
desmatamento
s ao nosso dia 
a dia. 
 
ENSINO 
RELISOSO 
- Conhecer e 

valorizar  os 
valores  que  
dão boas 
lições para a 
vida. 

LINGUA 
PORTUGUESA 

- Exercitar 
leitura, 
interpretação de 
texto e escrita. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Descrever 
regras de um 
jogo de 
tabuleiro; 
 
- Identificar a 
importância do 
jogo de Xadrez 
para o 
desenvolviment
o do aluno. 

MATEMÁTICA  
- Saber resolver 
as operações de 
divisões 
 
ARTE 
- Desenvolver a 
imaginação, a 
criatividade e a 
concentração no 
processo de 
criação de 
desenho livre. 
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GEOGRAFIA e LÍNGUA PORTUGUESA  
 
DIA: 15/06/2020 
                                                        Climas do Brasil 

Clima corresponde ao conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. 
Para estabelecer o clima de um lugar é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante 
um período de, aproximadamente, 30 anos. O clima está diretamente relacionado à formação 
vegetal. No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta 
grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de ar e das 
correntes marítimas, todos esses fatores influenciam no clima de uma região. 

A maior parte da área do Brasil está localizada na Zona Intertropical, ou seja, nas zonas 
de baixas latitudes, com climas quentes e úmidos. Outro fator interessante do clima brasileiro 
refere-se à amplitude térmica (diferença entre as médias anuais de temperatura máximas e 
mínimas), conforme se aproxima da linha do Equador, a amplitude térmica é menor. 

 
 

Os tipos de clima no Brasil são:   
Equatorial – Presente na Amazônia, ao norte de Mato Grosso e a oeste do Maranhão, sofre 
ação direta das  massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e 
úmido. Apresenta temperaturas médias elevadas (de 25 °C a 27 °C), chuvas durante todo o 
ano e reduzida amplitude térmica (inferior a 3 °C). 
Tropical – Clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão, extensa 
parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de ser 
encontrado também no extremo norte do país, em Roraima. Caracteriza-se por temperatura 
elevada (18 °C a 28 °C), com amplitude térmica de 5 °C a 7 °C, e estações bem definidas (uma 
chuvosa e outra seca). A estação de chuva ocorre no verão; no inverno ocorre a redução da 
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umidade relativa em razão do período da estação seca. O índice pluviométrico é de cerca de 1,5 
mil milímetros anuais. 
Tropical de Altitude – É encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, do planalto 
Atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca 
chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 °C e 22 °C, e amplitude 
térmica anual entre 7 °C e 9 °C. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude 
da ação das frentes frias originadas do choque entre as massas tropical e polar. 
Tropical Atlântico – Conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa litorânea do 
Rio Grande do Norte ao Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que, por ser 
quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 °C a 26 °C, apresenta 
amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao Sul. No Nordeste, a maior 
concentração de chuva ocorre no inverno, já no Sudeste, ocorre no verão. O índice pluviométrico 
médio é alto, de 2 mil milímetros anuais. 
Subtropical – Ocorre nas latitudes abaixo do trópico de Capricórnio. Está presente no sul do 
estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É 
influenciado pela massa polar atlântica, possui temperatura média anual de 18 °C e amplitude 
térmica elevada (10 °C). As chuvas não são muito intensas, mil milímetros anuais, porém, 
ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil são comuns as 
geadas e nevadas. O verão é muito quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 °C. O inverno, 
bastante frio, apresenta as temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 °C. 
Semiárido – Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. 

Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do rio São Francisco. 
Caracteriza-se por temperaturas elevadas (média de 27 °C) e chuvas escassas e mal 
distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa equatorial atlântica 
(superúmida) chega ao litoral norte da região Nordeste e atinge o sertão, causando chuvas 
intensas nos meses de fevereiro, março e abril. 
Por Wagner de Cerqueira  Graduado em Geografia*Mapa Mental por Rafaela Sousa 
Graduada em Geografia Regiões climáticas do Brasil   
FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. "Climas do Brasil"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-climas-brasil.htm. Acesso em 01 de junho de 2020. 
 
RESPONDA NO VERSO DA FOLHA: 
 

1. Quais são os principais climas do Brasil? 
2. Qual é o clima predominante da região amzônica? 
3. Semiárido é o clima predominante do: 
4. Qual é o clima predominante da região onde você mora? 
5. Qual tipo de clima tem como características as geadas durante o inverno? Em que 

região ele é predominante? 
6. Marque F para faldo e V para verdadeiro: 
 
(     ) O clima equatorial apresenta chuvas durante todo o ano e alta umidade. 
(     ) No clima sub-tropical as chuvas são escassas e irregulares. 
(     ) O clima tropical de altitude abrande estados das Regiões Centro-Oeste, Nordeste, 
Norte e Sudeste. 
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MATEMÁTICA  
 
DIA: 16/06/2020 
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HISTÓRIA  
 
DIA: 16/06/2020  
 

Leia o texto com atenção e depois responda  as questões: 

 
 
RESPONDA COM ATENÇÃO: 
1-O que eram Quilombos? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................ 
2- Quais leis abolicionistas aparecem no texto?  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................ 
3-O que foi a Lei Áurea? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................ 
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CIÊNCIAS  
 
DIA:17/06/2020 
 

Preservar o meio ambiente é dever de todo ser humano, desde  pequenos ouvimos falar 
que o lixo deve ser jogado no lixo. Mas  existe um hábito importante que devemos manter, não 
importa onde você mora que é RECICLAR. Não importa se você mora na cidade ou interior, este 
hábito deve fazer parte do nosso cotidiano. 
Leia o texto sobre o lixo e responda as questões abaixo:     
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ENSINO RELIGIOSO 
 
17/06/2020 e 24/06/2020 
 
ALUNO (A):_____________________________________________________5°ANO 
 
OBJETIVO: Levar o aluno o conhecimento dos valores. 
  
TEMA: ÁRVORE DOS VALORES. 
 
DESENHE UMA ÁRVORE NESTE ESPAÇO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCONTRE AS PALAVRAS QUE SÃO VALORES E ESCREVA DENTRO DA ÁRVORE QUE 
VOCÊ DESENHOU. 
 
a) CARINHO   b) AMOR   c) ÓDIO   d) UNIÃO      e) LIBERDADE

  
f) PAZ   g) RAIVA  h) HONESTIDADE  i)CORAGEM   j) RANCOR    
 
k) RESPEITO   
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
DIA:18/06/2020 

 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
18/06/2020 
 
- Pergunte a seus familiares, amigos ou vizinhos se eles conhecem algum jogo de tabuleiro. 
Quem tiver acesso, pode pesquisar na internet os jogos de tabuleiros existem e mais conhecidos.  
Descreva nas linhas abaixo os jogos de tabuleiro que encontrou durante a pesquisa: 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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MATEMÁTICA  
 
DIA:19/06/2020 
 
Querido aluno! Se for necessário resolva as operações no verso da folha. 
 Lembre-se de estude as tabuadas. 
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ARTE 
 
19/06/2020 
 
ARTE – ATIVIDADE FESTAS JUNINAS 
OBJETIVO: Despertar o interesse das crianças pelos costumes das festas juninas, estimulando 
sua criatividade para criar. 
 
FAÇA UM COLORIDO BEM BONITO, OU UMA COLAGEM COM PAPEIS COLORIDOS NO 
DESENHO ABAIXO. CAPRICHE NO SEU ESPANTALHO: 
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GEOGRAFIA e LÍNGUA PORTUGUESA 
 
DIA: 22/06/2020 
 

Faça a leitura do texto RELEVO e após responda a cruzadinha. 
 

TIPOS DE RELEVO 
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MATEMÁTICA 
 
DIA: 23/06/2020 
 

 
Leia o texto e depois resolva as questões abaixo: 
 

1) Escreva o antecessor e sucessor do número 150.000. 
 
 

2) Dos produtos citados acima, qual é a maior em quantidade de toneladas? 
 
 

3) Escreva como se lê: 
7.500 – 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
5.497 - ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
150.699 – ...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
80.590 – ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
4) Escreva os dados em ordem crescente e depois decrescente. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
5) Quanto a cidade de São Paulo irá produzir de lixo em 15 dias? Tire a prova real. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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6) Quanto restará do valor total se subtrairmos o total de lixo orgânico? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
7) Calcule a quantidade de papel e papelão produzidas em 1 semana. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
8) São produzidos no Brasil 250.000 toneladas diárias de lixo. Calcule o lixo de um mês. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
9) Quanto de lixo o Brasil produzirá em um dia de papel, Plástico e vidro? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
10) Vamos construir um gráfico de colunas representando as quantidades de lixo. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
11) Calcule a diferença entre o lixo reciclável de lixo orgânico. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

12) O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de duas pessoas. 
Qual o dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas pessoas foram 
iguais é: 

 
(    ) segunda-feira       (   ) quarta-feira 
(    ) quinta-feira           (   ) domingo 
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HISTÓRIA  
 
DIA: 23/06/2020  
 
5 de junho DIA DO MEIO AMBIENTE 
Não jogar no lixo o que pode ser reaproveitado. As latas de refrigerante usadas, por exemplos 
podem voltar para a fábrica, para virar latas novas. Não poluir o ar, porque faz mal para a 
saúde das pessoas. Os carros, caminhões e ônibus poluem muito. Não desperdiçar água, 
porque um dia pode faltar. Não jogar lixo nas ruas nem nos rios. 
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CIÊNCIAS  
 
DIA:24/06/2020 
 
Ciências: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
Língua Portuguesa: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
Leia  o texto com atenção e depois responda as questões: 
 

Alimentação: um prato cheio de saúde. 
Uma boa alimentação é composta de alimentos frescos, não estragados e de diversos 

tipos. 
Para ter uma boa saúde, as pessoas necessitam, entre outras coisas, de uma alimentação 

nutritiva (cheia de vitaminas) e variada. Quanto mais coloridas forem suas refeições, mais você 
irá crescer com energia e tornar-se resistente as doenças. 

Muitas pessoas gostam de comer apenas doces, sanduiches, hambúrgueres, beber 
muito refrigerante. Tudo isso pode matar a fome, porém não é uma alimentação nutritiva, 
por isso, evite alimentos industrializados e procure sempre consumir alimentos naturais, ou seja, 
de origem animal, vegetal e mineral. 
 

 
Estudo do texto. 

1- O título do texto “ALIMENTAÇÃO: UM PRATO CHEIO DE SAÚDE” significa um prato 
cheio de: 
( a ) doces 
( b ) hambúrgueres 
( c ) alimentos saudáveis 
( d ) alimentos industrializados 
 

2- De acordo com o texto o que é uma alimentação colorida? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________ 

3- Que tipo de alimentos devemos evitar? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________ 

4- Este tipo de texto serve: 
(  ) alegrar as pessoas 
(  ) convidar para uma festa 
(   ) contar uma história 
(   ) informar pessoas 
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5- Escreva o nome de dois alimentos de origem: 
Vegetal:____________________________________ 
Animal:_____________________________________ 
 

6- Circule de vermelho os alimentos de origem vegetal e de verde os de origem animal. 

 
7- Assinale com um X hábitos corretos: 

 
(    ) preferir alimentos frescos e variados. 
(    ) preferir alimentos industrializados. 
(    )ingerir apenas alimentos de origem animal. 
(    ) ingerir alimentos de origem animal, vegetal e mineral. 
(   ) tomar água filtrada ou fervida. 
(   ) lavar frutas e verduras antes de comer. 
(   ) cobrir alimentos expostos evitando que possam ser contaminados. 
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LÍNGUA PORTUGUESA e EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
DIA:25/06/2020 
 

OI, GAROTA! OI, GAROTO! ESPERO QUE ESTEJA TUDO BEM COM VOCÊ! CONTINUE 
SE CUIDANDO E FIQUE EM CASA! 

 
Leia o poema a seguir: 
Você tem que se 
esconder pra quem 
conta não te achar. 
Quando ele estiver 
longe, 
o seu nome baterá. 
Este poema retrata uma brincadeira 
popularmente conhecida.  
 
RESPONDA AS QUESTÕES: 

 
 

1) Aqui o poema foi redigido sem título, mas o nome da brincadeira retratada dá título a 
este pequeno poema. Qual seria, então? 
................................................................................................................................................ 

 
2) O que é preciso para realizar esta brincadeira? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
3) Marque um ( X ) nas afirmações corretas sobre a brincadeira: 
a) (   ) As regras da brincadeira podem variar, o importante é combiná-las com quem você vai 

brincar. 
b) (   ) As regras não podem ser mudadas nunca, porque pique-esconde é um esporte. 
c) ( ) Geralmente, para se salvarem, as pessoas que estavam escondidas devem ir ao 
local onde o jogo começou e gritar o próprio nome, antes de serem encontradas por quem 
as procura. 
d) (  ) A pessoa que começa o jogo contando, é obrigada a procurar o restante das 
pessoas pulando em um pé só. 
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MATEMÁTICA  
 
DIA:26/06/2020 
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26/06/2020 
 
ARTE – ATIVIDADE FESTAS JUNINAS 
 
OBJETIVO: Despertar o interesse das crianças pelos costumes das festas juninas, 
desenvolvendo ritmo e compasso. 
 
QUE TAL BRINCAR DE FESTA JUNINA EM CASA COM SUA FAMILIA? GOSTOU DA IDEIA? 
VISTA SEU TRAJE JUNINO, CANTE E DANCE ATÉ SE CANSAR... DIVIRTA-SE! 
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LÍNGUA PORTUGUESA e GEOGRAFIA  
 
DIA: 29/06/2020 
 

QUERIDOS ALUNOS, ESPERAMOS QUE VOCÊS ESTEJAM  BEM EM 
CASA.CONTINUEM MANTENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR O COVID19. 
ESTAMOS COM SAUDADES,LOGO NOS ENCONTRAREMOS. 

 
ATENCIOSAMENTE PROFESSORAS DO 5ºANO/2020. 

 
Leia os texto e após responda as questões, se necessário leia mais de uma vez. 

TEXTO Nº 1 

 
 

LEIA O TEXTO E RESPONDA: 

1) ESSE TEXTO É : 

(    ) UMA FÁBULA            (    )UMA LENDA 

(    ) INFORMATIVO          (    )UM POEMA 

 

2) DE QUE ASSUNTO FALA O TEXTO? 

............................................................................ 

3) DE ACORDO COM O TEXTO O QUE É LIXO? 
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....................................................................... 

4) QUAIS SÃO OS TIPOS DE LIXOS? 

.................................................................... 

5) QUAL É A BOA NOTÍCIA QUE TRAZ O TEXTO? 

...................................................................... 

6) ENCONTRE NO TEXTO PALAVRAS ESCRITAS COM X: 

............................................................................... 

7) COPIE DO TEXTO TODAS AS PALAVRAS QUE ESTÃO ESCRITA NO PLURAL: 

................................................................................................................. 

8) ESCREVA O SINÔNIMO DAS PALAVRAS ABAIXO: 

DOMICÍLIO:.....................                                      AGRICULTURA:.......................... 

RECICLAGEM:.........................                             ENTULHO:.................................. 

RESÍDUO:.......................... 
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MATEMÁTICA  
 
DIA: 30/06/2020 
 

Problemas envolvendo Multiplicação e Divisão 
 
1) Para fazer um reflorestamento, o proprietário preparou 64 grupos de espécies de plantas. 
 Cada grupo é formado por 25 plantas. Quantas plantas serão plantadas?   
 
2) Com 12 prestações mensais iguais de R$ 325,00 esse será o valor para preparar o terreno 
para o reflorestamento.  
Quanto o proprietário vai gastar?  
 
3) Qual é o número natural que você vai obter quando multiplicar 736 por 208? 
 
4) Para cobrir o piso de um barracão em que foi feito um viveiro foram colocados 352 placas de 
35 metros quadrado cada uma. Quantos metros quadrados tem o piso desse barracão? 
 
5) Um carro bem regulado percorre 12 quilômetros com um litro de gasolina. Se numa viagem 
foram consumidos 46 litros. Qual a distância em quilômetros que o carro percorreu?  
 
6) Em um terreno há 68 fileiras de árvores. Em cada fileira foram colocadas 268 árvores. 
 Quantas árvores há nesse terreno?   
. 
7) Em uma multiplicação, os fatores são 134 e 296. Qual o produto? 
 
8) Numa viveiro há 7466 caixas de mudas e cada caixa contém 3 dúzias de mudas. Quantos 
mudas há no viveiro?   
 
9) Uma pessoa deu R$ 4.700,00 de entrada na compra de um objeto e pagou mais 6 
prestações de R$ 2.300,00. Quanto custou o objeto? 
 
10) Um motorista que faz entregas das mudas para os agricultores percorreu nos cinco (5) 
primeiros dias 132 km por dia. Quanto percorreu no total dos 5 dias?   
 
11) Um agricultor terá que passar 375 litros de fungicida em sua plantação, sabendo que a 
máquina costal é de 25 litros, quantas vezes terá que encher a máquina? 
 
12) Uma pessoa ganha R$ 23,00 por hora de trabalho. Quanto tempo deverá trabalhar para 
receber R$ 391,00? 
 
13) Uma torneira despeja 75 litros de água por hora. Quanto tempo levará para encher uma 
caixa de 3150 litros? 
 
14) Quantos grupos de 18 trabalhadores podem ser formados com 666 pessoas? 
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HISTÓRIA  
 
DIA: 30/06/2020  
 

Todo dia é dia do Meio Ambiente, para continuarmos  as atividades do dia 23/06,vamos 
resolver um caça palavras sobre o tema trabalhado. E fica a diga “VAMOS CUIDAR DO 
PLANETA TERRA, PARA QUE NOS DESCENDENTES TENHAM O PRAZER DE VER O QUE 
NÓS CONHECEMOS ,QUANDO CRIANÇAS”. 
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CIÊNCIAS  
 
DIA:01/07/2020 
 
  

DESMATAMENTO: PREJUÍZO PARA TODOS OS SERES VIVOS 

 
Nas florestas, nas matas, os vegetais e animais vivem em equilíbrio e harmonia. 
 
Observe o desenho abaixo. Muitas florestas acabam dessa maneira. 
 

 
 
Quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não nascem mais 
e com isso os animais que se alimentam de vegetais morrem. 
Agora, segundo o que você aprendeu responda: 
 
1- O que é o desmatamento? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 2-Quando o homem desmata a floresta ele está prejudicando só a natureza? Explique por 
quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Muitas são as causas do desmatamento. 
Algumas vezes são feitas para aumentar os campos de pastagens do gado. 
Outras vezes, para aumentar os campos para plantação. 
E, muitas vezes ainda para retirar a madeira, a fim de usá-la na confecção de móveis e em 
construções. 
 
3- Escreva uma frase em defesa da natureza. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
DESMATAMENTO: É a derrubada de grande número der árvores. 
EROSÃO: São buracos que aparecem no solo, quando a terra sem suas árvores começa a 
ceder sob a chuva e os ventos. 
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VAMOS REFLETIR?! 
 
1– Por que a erosão vem logo após o desmatamento? 
 

 
2- Complete: 
A) Todos os animais precisam das plantas por quê:___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
B) Preservar a natureza é importante por que:_______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
C) Cole atrás da folha uma gravura mostrando uma floresta ou mata que o homem não 
destruiu. 
 
 
 
APRENDEMOS QUE:  
 

Os animais precisam dos vegetais que lhe dão abrigo e alimento. O desmatamento é a 
derrubada de grande número de árvores. 

Muitas são as causas do desmatamento. As principais são: aumento de espaço para 
pastagens do gado; corte de árvores para a construção de casas e de móveis; aumento de 
campos para a plantação.Com o desmatamento o solo fica pobre, os animais morrem e com isso 
vem a erosão. As erosões são feridas que aparecem na terra desprotegida, provocadas pela 
chuva e pelos ventos. 
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ENSINO RELIGIOSO  
 
01/07/2020 
 
ALUNO (A ):__________________________________________________5ºANO 
 
 
OBJETIVO: Conhecer e valorizar  os valores  que  dão boas lições para a vida. 
 
                        TEXTO: Lições que a vida ensina. ( PARA REFLETIR ) 

 
Ninguém é tão ignorante que não  
Tenha algo a ensinar. 
Ninguém é tão sábio que não 
Tenha algo a aprender. 
 
1 - Faça um texto usando as palavras abaixo, as quais são valores. 
 
ALEGRIA – AMOR – ESPERANÇA – SABEDORIA – RESPEITO – GRATIDÃO  - 
HONESTIDADE -  VERDADE – HUMILDADE – COMPREENSÃO  –  PAZ   –  FELICIDADE. 
                                      

TITULO:_______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
DIA:02/07/2020 
 

REFLORESTAMENTO: UMA ESPERANÇA PARA A NATUREZA 
 

 
 
1) Observe a tirinha e responda: 
a) Sobre o que Cebolinha está manifestando? 

............................................................................................................................................. 

b) Qual foi a reação da mãe? 

............................................................................................................................................ 

c) Por que a mãe disse que primeiro o quarto depois o mundo? 

............................................................................................................................................ 

 
Muitas pessoas falam em reflorestamento e em combater a poluição, porém não fazem a sua 
parte.  
·        Jogam lixo nas ruas, nos rios, etc.; 
·        Fazem queimadas nas plantações; 
·        Matam animais, sem necessidade; 
·        Poluem o ar e a água com inseticidas; agrotóxicos etc.; 
 

TODOS NÓS PODEMOS E DEVEMOS PRESERVAR A NATUREZA! 

 
a) Por que o Cebolinha não estava conseguindo pescar? 
............................................................................................................................................. 
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Responda: 
Os seres vivos necessitam respirar ar puro para viver? Por quê? 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

a) As árvores: 

(   ) poluem o ar. 

(   ) purificam o ar. 

 

b) Por que as florestas brasileira estão sendo destruída? 

.............................................................................................................................................. 

 

d) Escreva uma sugestão para salvar nossas florestas da destruição. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
A Terra é o planeta em que vivemos. 
Precisamos preservá-la. Cuidar para que não sejam destruídas suas matas, seus animais, o 
céu, o ar, a água. Somos parte de tudo isso. 
 
APRENDEMOS QUE: 
O Reflorestamento é o replantio das árvores que foram cortadas. 
Com o reflorestamento, os animais que foram embora acabam retornando assim a vida, aos 
poucos, vai voltando ao lugar. 
Todos nós podemos e devemos ajudar a natureza, pois fazemos parte dela. 
Se destruirmos o planeta, destruiremos nossa própria casa. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
02/06/2020 
 
Lembra da pesquisa que você realizou no dia 18/06? Agora escolha um desses jogos de tabuleiro 
e descreva abaixo as regras e como se joga, de maneira CORRETA. 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
Já que estamos falando de jogos de tabuleiro realize outra pesquisa, mas agora somente sobre 
o jogo de xadrez. Enfim, pergunte a seus pais, amigos, vizinhos ou google (internet):  
 
COMO O JOGO DE XADREZ PODE AJUDAR O ALUNO NO SEU DESENVOLVIMENTO 
ESCOLAR? 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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MATEMÁTICA  
 
DIA:03/07/2020 
 
 Resolva seguintes divisões, não esqueça de armar as mesmas. 
 
a) 828 : 18 =  

b) 1568 : 32= 

c) 1596 : 28= 

d) 510 : 15= 

e) 3214 : 10= 

f) 825 : 18 = 

g) 4937 : 32= 
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03/07/2020 
 
ARTE – ATIVIDADE DE DESENHO E PINTURA 
 
OBJETIVO: Desenvolver a imaginação, a criatividade e a concentração no processo de criação 
de desenho livre. 
 
NO ESPAÇO ABAIXO, USE SUA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA CRIAR UMA 
PRODUÇÃO LIVRE, ESCOLHA O TEMA QUE VOCÊ QUISER. CAPRICHE NO DESENHO E 
NA PINTURA! (Se você quiser pode escolher uma das atividades físicas descritas na tabela de 
Matemática para fazer sua produção). 
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