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Orientações para os estudos dos alunos do 5º ano II da Professora Eliane Bravo. 

 
Caros alunos, alunas, pais e responsáveis, 
 
Sabemos que o momento é difícil e que estamos no ensino remoto, e também sei que muitos pais 

trabalham no decorrer da semana e o dia todo, impossibilitando assim o acompanhamento efetivo das 

atividades de seus filhos e também sei que nem todos possuem aparelhos para tirarem as dúvidas assim que 

elas surgem. 

Mas mesmo assim peço que não deixem as dúvidas acumularem, sempre que der e for possível, podem 

me chamar no whatsapp qualquer dia da semana, e logo que eu ver a mensagem responderei. Posso as vezes 

não responder de imediato, se for das 13:00 horas em diante, mas assim que possível as responderei.  

 

E para continuarmos nossos estudos precisamos adotar uma rotina, e nessa rotina incluem algumas 

tarefas que precisam ser realizadas pelos meus alunos, para que possamos alcançar alguns objetivos.  

 

TAREFAS A SEREM REALIZADAS  

 

 Leitura em voz alta de 5 minutos todos os dias; 

 Leitura da tabuada 5 minutos todos os dias; 

 Caligrafia – a cada dois (2) dias – enviarei folhas para aqueles que não possuem cadernos 

de caligrafia; 

 Produção textual a cada dois (2) dias – as folhas da redação estão em anexo ao final da 

apostila; 

 Leitura de um livro/revista/Gibi  - enviado via grupo 1 ou 2 vezes por semana. 

 

 

A Tia Eliane irá tomar a tabuada e a leitura por meio de áudio ou ligação, cada dia será escolhido 

um aluno.  

Avisarei aos pais e responsáveis para saber o melhor dia e horário para os alunos que NÃO TEM 

APARELHOS CELULARES.  

Os demais que já sei que tem, estarei entrando em contando e solicitando o que for necessário.  

 Desde já agradeço a parceria entre 

Família e Escola para o desenvolvimento das atividades remotas e participação nas 

atividades solicitadas.  

Abraços a todos,  

Professora Eliane Bravo   
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LÍNGUA PORTUGUESA 

SARVALAPO 
 

Olá meus amores e amoras, espero que tudo bem com vocês. Hoje nós iremos aprender e brincar 
ao mesmo tempo. Vamos descobrir o que é um Sarvalapo.  

Sarvalapo é o modo que é empregado em "O que é o que é" 
para se referir à palavra que deve ser descoberta. Exemplo: 
Esse SARVALAPO te aquece do frio. Muita gente tem em casa, pois no 
inverno é preciso. É de diversas cores, muito aconchegante e quentinho. 
Quem sou eu? _______________________ 

Desta forma Sarvalapo é uma palavra quase mágica. Ela pode 
ser o que você quiser. O importante é seguir as pistas e descobrir o que ela significa. Vamos ver quantos 
Sarvalapos você consegue descobrir?  

Essa atividade consiste na apresentação de uma descrição de algo que aparece sempre 
denominado SARVALAPO. E com essas descrições, também iremos aprender sobre os adjetivos, melhorar 
a leitura e o raciocínio logico. 

E a tarefa é encontrar a palavra real que possa substituir a palavra criada, seguindo as pistas e 
praticando a inferência. Vamos lá?!? 

 
Questão 1 - Nas questões abaixo, você deverá descobrir qual o significado da palavra SARVALAPO em 
cada pequena descrição. Lembre-se: em cada uma delas, SARVALAPO é algo diferente 

 
a) O sarvalapo é geralmente usado como enfeite. Seu tamanho varia, como os dedos das pessoas. O 

sarvalapo pode ter muito valor ou não, conforme o material que é feito. Há pessoas que usam muitos 
sarvalapos ao mesmo tempo. Sarvalapo é __________________________________________________. 
 

b) Um sarvalapo é muito útil quando queremos beber um líquido. Quando não temos sarvalapo, podemos 
utilizar a concha da mão. Hoje existem sarvalapos feitos de vários materiais. Usar um sarvalapo é um 
aprendizado que todas as crianças devem ter. Sarvalapo é _____________________________________. 

 
c) O sarvalapo é, de certa maneira, muito importante para a nossa saúde. Antigamente, o sarvalapo era feito 

de sebo de animais. Hoje em dia, os sarvalapos se apresentam de vários tamanhos. Se for molhado, o 
sarvalapo se junta com a sujeira das roupas e, quando a água escorre, a espuma do sarvalapo leva a 
sujeira junto consigo. Sarvalapo é _________________________________________________________. 
 

d) O sarvalapo é um animal que gosta de nos picar à noite. O interessante é que só a fêmea do sarvalapo 
pica, enquanto o macho permanece mais em vegetação junto a águas paradas. Aliás, é nessas águas 
paradas que eles se reproduzem, através de ovos. Talvez muita gente não perceba, mas o sarvalapo 
apresenta dois pares de asas. Sarvalapo é __________________________________________________. 

 
e) Nas escolas, encontram-se sarvalapos. Pode-se aprender muita coisa em um sarvalapo. Eles podem 

passar de mão em mão. Um sarvalapo didático tem textos e exercícios. Sarvalapo é __________________. 
 
f)  Existem pessoas que dão sarvalapos um depois do outro. Algumas delas dão sarvalapos tão fortes que 

mais parecem explosões. Outras pessoas chegam a lacrimejar com o grande número de sarvalapos. Um 
sarvalapo pode representar o início de uma gripe ou uma alergia a um cheiro ou a um pó. Sarvalapo é 
____________________________________________________________________________________. 
 

g) O sarvalapo é feito de papel e publicado diariamente; também transmitido pelo rádio ou pela televisão. 

Informa as notícias de acontecimentos ocorridos. O que é? 

___________________________________________________________________________________. 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                               PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               1º DIA                  Data:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Agora você irá criar 04 Sarvalapos anotar aqui e me enviar a foto. Estou ansiosa para ver o trabalho de vocês.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                                 PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               2º DIA                  Data:  
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MATEMÁTICA 

Meus matemáticos lindos e lindas, como vocês estão? ______________________________________. 

Eu estou maravimática, pois já falei para vocês que a matemática é linda!!! Abandonem esse 

pensamento de que ela é feia, senão fico triste. Entendeu Milena ?! Porque ela é lindaaaaaaaaaaa!!! 

E vamos que vamos, hoje promete, muita coisa boa, livro, atividades e muito aprendizado. 

 

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃODOS NÚMEROS NATURAIS 

Composição: é a junção de dois ou mais elementos quando unidos ou subtraído formam um só.  

Decomposição: um número natural podemos decompor em dois ou mais elementos que a constituem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nova escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                               PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               3º DIA                  Data:  

Livro didático: Leitura e exercícios 

Números naturais: Composição e Decomposição – Páginas 20 a 21. 

Link da atividade no Wordwall referente Composição e decomposição. 

https://wordwall.net/play/14844/640/319.  

Link será enviado no grupo e receberei as respostas na minha página, então não deixem de 

responder.  

 

 

https://wordwall.net/play/14844/640/319
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Queridos alunos e alunas, na Língua Portuguesa estudamos diversos assuntos. Nossa língua materna 

é maravilhosa e cheia de encantos. E assim temos diversos conteúdos para se aprender com ela e aprimorar 

nossa escrita, leitura, comunicação, e muito mais.  

E na área da leitura e escrita existem diversos tipos de textos para lermos e escrevermos. Com isso 

dizemos que a função social dos textos que circulam em nossas vidas cotidianamente (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, tem um proposito, e assim reconhecemos 

para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

E a Tia Eliane está aqui para apresentar a vocês um pouquinho desse mundo mágico que é a língua 

portuguesa. E iremos a partir de hoje nos aventurar nos gêneros textuais, e assim reconhecer o papel de cada 

um em nossa sociedade, ou seja, no nosso meio.  

Veremos abaixo os tipos textuais existentes e assim saberemos os gêneros textuais mais básicos, 

pois com os novos tempos, diversos gêneros textuais tem surgido, e em nossas aulas iremos aprender um 

pouco de cada um.  

 

Atividades interativas complementares: 

 

Questão 1 – Assim iremos agora responder essa atividade interativa sobre gêneros textuais e testar 

seus conhecimentos prévios. Receberei as respostas no meu e-mail. Então respondam, que terei atualização 

de quem respondeu.  

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=sr&i=uxxofos&r=cm&db=0 

 

Enviarei o link no grupo.  

 

 

Questão 2 – Responda ao que se pede no link, receberei as respostas no meu e-mail.  

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=xj&i=utntccd&r=vc&db=0 

 

 

 

 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                               PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               4º DIA                  Data:  

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=sr&i=uxxofos&r=cm&db=0
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=xj&i=utntccd&r=vc&db=0
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MATEMÁTICA 

Amoras e amores, como já dizia Pitágoras “toda as coisas são números” e os números nos cercam de 

todos os lados.  

E assim podemos compará-los, ordená-los e criar diversas situações com esses lindos números.  

Como por exemplo, comparar quantos anos Sooretama tem em relação a Rio Bananal de emancipação 

política, comparar quantos centímetros você é mais baixo (a) ou alto (a) em relação a sua mãe/pai, entre outras 

diversas situações.   

Também podemos ordenar os números em maior ou menor, ou se é igual. E assim a matemática vai se 

fazendo presente em nossas vidas, trazendo todo seu charme e encanto.   

Bora de leitura e atividades no livro e também diversão nas atividades interativas que estão show.  

 

 

 

Atividades interativas complementares: 

 

Ordenação e comparação – Números sucessores:  https://wordwall.net/play/14845/821/748  

 

Link será enviado ao grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                              PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               5º e 6º DIA                  Data:  

Livro didático: Leitura e exercícios 

Números naturais: Ordenação e comparação – Páginas 22 a 23. 

Números naturais: Reta numérica – Páginas 24 a 25. 

Números naturais: Trabalhando com números – Páginas 26 a 27. 

 

Vídeos relacionados ao assunto será enviado ao grupo. 

 

https://wordwall.net/play/14845/821/748
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Amores e amoras, vamos que vamos, os estudos não param. Sei que está difícil para todos nós. E 

saibam que sinto falta de vocês correndo pelo pátio, conversando durante estou explicando... kkk a saudade é 

grande. 

E hoje iremos usar o CADERNO DE APOIO – NA PARTE DE PONTUAÇÃO, para dar suporte na 

realização dessa atividade sobre pontuação, leiam o caderno de apoio nessa parte. Bora... mãos à obra.  

 

 

 

Atividades interativas complementares: 

 
 
Atividade interativa sobre sinais de pontuação.  
 
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=bg&i=uutuftx&r=zl&db=0 
 
 
Atividade interativa sobre sinais de pontuação.  
 
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=mt&i=uczuxdf&r=xb&db=0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                                 PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               7º DIA                  Data:  

Livro didático: Leitura e exercícios 

História em Quadrinhos: Calvin e Harold – Páginas 20 a 21. 

Sinais de pontuação: Páginas 62 a 63. 

 

Vídeos relacionados ao assunto será enviado ao grupo. 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=bg&i=uutuftx&r=zl&db=0
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=rot4ramcgd&sr=n&l=mt&i=uczuxdf&r=xb&db=0
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HISTÓRIA 

 

Meus alunos e alunas, na apostila anterior nós vimos sobre a formação dos povos. Quando eram 

nômades, quando passaram a ser sedentários, plantarem, colherem e vender e assim criarem raízes. Desta 

forma vimos uma pequena parte dessa evolução humana.  

E hoje daremos continuidade nesse caminho vasto que é o mundo do conhecimento.  Iremos nos 

aprofundar nesses grupos que deram início a formação de povoados e cidades, e principalmente ao plantio, ou 

seja, nas técnicas da agricultura. 

 

 

 

 

Segue link da atividade interativa referente a aula anterior de história. Caça palavras:  

 

https://wordwall.net/play/14907/239/989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                          PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                     8º DIA                Data:  

Então vamos para o livro didático: 

 

A formação dos povos: Grupos organizados e agricultura.   

Leitura e exercícios: Páginas de 18 a 21. 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/14907/239/989
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CIÊNCIAS 

Príncipes e Princesas, vamos viajar por sistemas intrigantes que envolvem o nosso corpo, uma criação 

divina e maravilhosa, onde nenhum sistema é mais importante do que o outro. Pois eles são a engrenagem da 

vida, sem um o outro não funciona bem. Por isso todos eles são importantes.  

 

Sistemas que garantem o funcionamento do organismo 

 

Os sistemas do corpo humano são constituídos por órgãos, que, juntos, realizam funções essenciais 

para a manutenção da vida. Os sistemas se dividem em: respiratório, circulatório, muscular, nervoso, digestório, 

sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, reprodutor, imunológico, tegumentar e linfático.  

E veremos cada um deles de forma introdutória e resumida no Mapa Mental1, que segue em anexo a 

essa apostila, onde veremos detalhes destes sistemas maravilhosos.  

E logo após conhecer cada sistema de forma resumida iniciaremos nossa aventura nesse vídeo: 

https://youtu.be/-3adho_PG3I, O vídeo utiliza imagem 3D para apresentar os sistemas. Enviarei o link no grupo.  

   

Agora vamos responder algumas questões por meio do WordWall referente ao mapa metal que 

estudaram e referente ao vídeo que assistiram.  

 

Questão 1 – Caça palavras interativo - Órgãos do Corpo Humano:  

https://wordwall.net/play/14841/898/308. Link será enviado no grupo.  

 

 

Questão 2 –     Questionário Corpo Humano com 8 questões de múltipla escolha.  

https://wordwall.net/play/14842/156/744. Link será enviado no grupo. 

 

Receberei os resultados em minha página, portanto não deixem de realizar, e se tiverem dificuldades 

me chamem.  

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Um mapa mental é uma ferramenta de gestão de informações. Mapas Mentais são utilizados para 
otimizar a memorização a partir da representação visual de conceitos e ideias de forma simplificada. 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                          PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               9º DIA                  Data:  

https://youtu.be/-3adho_PG3I
https://wordwall.net/play/14841/898/308
https://wordwall.net/play/14842/156/744
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GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

 

Amoras e amores, nesse mês de maio no dia 23, nosso estado lindo faz aniversário. É comemorado a 

colonização do solo Espírito-santense. E assim vamos aprender sobre o nosso estado, que por sinal é cheio 

de grandes belezas.   

COLONIZAÇÃO 

 

Vasco Coutinho desembarcou na capitania em dia 23 de maio de 1535, desembarcando na atual Prainha 

de Vila Velha, onde fundou o primeiro povoamento. Como era oitava de Pentecostes, o donatário batizou a 

terra de Espírito Santo, em homenagem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. 

Para colonizar a terra, Vasco Coutinho dividiu a capitania em sesmarias - terras abandonadas e que, a 

partir da inclusão deste sistema, deveriam ser cultivadas, fomentando a agricultura e a produtividade. Esses 

"lotes" foram distribuídos entre os 60 colonizadores que vieram com ele. Como em Vila Velha não oferecia 

muita segurança contra os ataques dos índios que habitavam a região, Vasco Coutinho procurou em 1549 um 

lugar mais seguro e encontrou numa ilha montanhosa onde fundou um novo núcleo com o nome de Vila Nova 

do Espírito Santo, em oposição ao primeiro, que passou a ser chamado de Vila Velha. As lutas contra os índios 

continuaram até que no dia 8 de setembro de 1551, os portugueses obtiveram uma grande vitória e, para marcar 

o fato, a localidade passou a se chamar Vila da Vitória e a data como a de fundação da cidade. 

Em seus 25 anos como donatário, Vasco Coutinho realizou obras importantes. Além da construção das 

duas vilas, também ergueu as duas primeiras igrejas locais: Igreja do Rosário, fundada em 1551 (ainda 

existente) e a Igreja de São João, ambas em Vila Velha. 

Também foram construídos os primeiros engenhos de açúcar, principal produto da economia por três 

séculos. Uma iguaria que reinou absoluta até 1850, quando foi substituída pelo café. Em 1551, o padre Afonso 

Brás fundou o Colégio e Igreja de São Tiago. Foi esta construção que, após sucessivas reformas, transformou-

se no atual Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado. 

Com a chegada de missionários, foram fundadas as localidades de Serra, Nova Almeida e Santa Cruz, 

em 1556. Dois anos mais tarde, a vinda de frei Pedro Palácios resultaria na fundação do principal monumento 

religioso do Estado: o Convento da Penha. Uma homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do 

Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                          PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               10º DIA                  Data:  
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RESPONDA 

Questão 1 -  Pinte no mapa o estado do Espírito Santo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 2 -  Qual a data que o estado do Espírito Santo faz aniversário? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Questão 3 -  Nome do primeiro povoado que nosso estado teve? 
 
(   ) Vitória                      (  ) Serra                       (  ) Vila Velha             (  ) Cariacica  
     
Questão 4 – Quem colonizou o nosso estado? 
 
___________________________________________________________________________________ 
  
Questão 5 -  Quantos anos o nosso estado fará? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Questão 6 -  Qual o principal produto da economia naquela época? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Questão 7 -  Esse produto foi substituído por qual produto em 1850? 
 
___________________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

IMIGRANTES 
 

A partir da chegada dos imigrantes, no século XIX, o Espírito Santo ganha nova configuração geográfica. 

As barreiras naturais apresentadas, principalmente pela Mata Atlântica, serão rompidas e o interior, sobretudo 

o norte do Estado, até então intocado, recebeu novos habitantes.  

O Espírito Santo recebeu imigrantes de diversas partes da Europa, principalmente da Alemanha e da 

Itália que, junto com os portugueses, africanos e indígenas aqui residentes deram os traços principais da cultura 

capixaba. Igrejas, casarios, calçamentos guardam ainda marcas das influências destes povos. Os sítios 

históricos de Muqui, Santa Leopoldina, São Pedro do Itabapoana, o casario do Sítio do Porto de São Mateus e 

as tradições culturais de municípios como Santa Tereza, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante entre 

outros compõem a riqueza cultural e econômica do Estado.  

O Espírito Santo é o resultado de uma mistura, um encontro de raças que faz a sua história rica de 

tradição e costumes. A herança europeia está presente nas montanhas do interior do ES nas danças italianas, 

pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas que resistem e renovam-se. Elas foram incorporadas à cultura 

popular capixaba e suas apresentações são demonstrações de pura alegria. Na culinária, uma variedade de 

pratos. Dos italianos, temos o ministroni, anholini, tortei, sopa, pavese, risoto, e a famosa polenta. Dos alemães, 

chucrutes, geleias, biscoitos caseiros, café colonial e o brot (pão caseiro). Nos municípios de Domingos Martins, 

Marechal Floriano, Pedra Azul e Santa Teresa municípios originários de colônias de imigrantes europeus, 

acontecem anualmente festivais que chegam a receber 30 mil pessoas, como a Festa da Polenta, em Venda 

Nova do Imigrante, Festa do Vinho, em Santa Teresa, a do Morango, em Pedra Azul e a Sommerfest, em 

Domingos Martins (Espírito Santo - um estado singular. Sandra Medeiros p.78) 

Santa Teresa e Domingos Martins serviu de berço para dois cientistas de renome nacional e 

internacional, ambos descendentes de imigrantes europeus: Augusto Ruschi e Roberto Kautsky. O primeiro, 

destacou-se no estudo dos colibris. Foi biólogo pesquisador dedicado a luta ecológica, até a sua morte. O 

segundo, também já falecido, além de cientista, era estudioso das orquídeas e bromélias. Outras 

personalidades descendentes de europeus destacam-se pelo seu empreendedorismo e dinâmica oferecida por 

sua ação na economia capixaba. Um deles é o ítalo-capixaba Camilo Cola, proprietário do Grupo Itapemirim 

líder no setor rodoviário no país, e Helmut Meyerfreuld alemão ex-proprietário da Fábrica de Chocolates Garoto 

uma das três maiores fabricantes de chocolates do Hemisfério Sul. Destaca-se também O Grupo COIMEX 

pertencente à Família Coser um dos maiores exportadores de café do Brasil junto ao Grupo Tristão também 

exportador de café. 

Texto: Luciano Ventorim – Historiador - https://www.es.gov.br/historia/colonizacao 
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RESPONDA 

 

Questão 1 – você conhece algumas dessas cidades do Espirito Santo colonizada pelos imigrantes? Qual o 

nome dela? E o que tinha de diferente nessa cidade em relação a Sooretama? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Questão 2 – Cite o nome de sua comida favorita. Sua comida favorita é de herança de qual país? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Questão 3 – Você e sua família descendem de quais povos, índios, negros, colonizadores portugueses ou 

imigrantes?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Questão 4 – O norte do estado, onde moramos tem sua cultura mais voltada para a cultura indígena e africana. 

desta forma cite aqui uma dança e uma festa comum na cidade de Sooretama: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 13 – 
Marque com um x 
no mapa do 
estado do 
Espírito Santo os 
municípios que 
foram citados no 
texto como 
colonizado pelos 
europeus.  
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GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

ESPIRITO SANTO NOS ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

O estado do Espírito Santo está localizado na Região Sudeste do Brasil. Apresenta paisagens 

recortadas por serras e morros, características do Sul e do Sudeste, e regiões planas, como dunas e palmeiras, 

típicas do Nordeste do país. 

Os descendentes dos primeiros colonizadores abrigam principalmente a faixa litorânea, nas serras 

predominam os descendentes de imigrantes alemães, suíços, holandeses e açorianos. 

Quem nasce no estado é Capixaba, conforme estudiosos da língua tupi, capixaba significa roça, roçado, 

terra limpa para plantação. Os índios chamavam de capixaba sua plantação de milho e mandioca. Com isso, a 

população de Vitória passou a chamar de capixabas os índios que habitavam a região, e depois o nome passou 

a denominar todos os moradores do Espírito Santo. 

O Espírito Santo possui extensão territorial de 46.098,571 km², divididos em 78 municípios; conforme 

contagem populacional realizada em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), totaliza  

4.064.052 habitantes. A expectativa de vida é de 71 anos. 

O relevo do estado é caracterizado por baixada litorânea (40% do território) e serras (interior). O ponto 

mais elevado é o pico da Bandeira, na serra do Caparaó, com 2.889,8 metros de altitude. A vegetação é 

composta por floresta tropical e vegetação litorânea. O clima é tropical. 

Além da capital Vitória, outras cidades importantes são: Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de 

Itapemirim, Linhares, Colatina, Guarapari, São Mateus, Aracruz. 

Os principais rios são: Doce, Itapemirim, Itaúnas, Jucu, São Mateus. 

A economia do Espírito Santo tem o comércio como principal atividade, está entre os cinco primeiros 

estados exportadores do país. Vitória abriga os principais portos: Tubarão e Vitória. Entre os produtos de 

exportação do próprio estado destacam-se celulose, café, granito e mamão. 

Com a descoberta de grandes reservas petrolíferas em 2002, o estado passou da sexta para a segunda 

posição entre os detentores das maiores reservas do país. Na agricultura, o destaque são as lavouras de café, 

que produzem 20% do total nacional. Nas áreas litorâneas plantam-se banana, abacaxi, mamão, maracujá e 

limão, enquanto nas montanhas são cultivados morango e uva. 
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RESPONDA 
 
Questão 1 – Em qual região está localizado o estado do Espirito Santo? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questão 2 – Como é chamado quem nasce no estado do Espírito Santo? 

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 3 – Esse nome que você respondeu acima, foi dado por quais povos? 

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 4 – Quantos municípios tem o estado do Espírito Santo? 

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 5 – A capital do Estado do Espírito Santo é: __________________________________________. 

Questão 6 – Quais são os principais rios? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 7 – Marque um x na opção correta dos produtos de que são exportados no nosso estado:  

A) Celulose, manga, granito e mamão 
B) Celulose, café, esmeralda e mamão 
C) Celulose, café, granito e mamão 
D) Papelão, café, granito e mamão 
 
Questão 8 - Diga para a tia Eliane o que você mais gosta no estado do espirito santo? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 9 – Você conhece quais municípios do estado do Espírito Santo? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA  

Princesas e Príncipes, “A matemática é a rainha das ciências.”, disse Carl Friedrich. E podemos 

concordar que ele estava certíssimo. Pois ela arrasa corações kkkkkk  

E como meus alunos são superinteligentes, tiram de letra essa matéria linda. Vamos para mais um dia 

de aprendizado.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Minhas fofurinhas e meus fofurinhos, iniciamos o estudo dos gêneros textuais mais aprofundado, 

desde nossas primeiras apostilas, já estávamos fazendo uso dos gêneros, mas sem que fosse detalhado, mas 

agora detalharemos mais profundamente alguns gêneros textuais. E hoje iniciaremos por um que vocês amam. 

As histórias em quadrinhos, que são os famosos gibis e animes. Assim iremos conhecer mais profundamente 

sobre eles.  

Desta forma voltamos para mais atividades, espero que tenham realizado as outras com muita atenção 

e capricho!! E espero que vocês gostem dessa nova aventura que iremos viver. 

Bom!! Todos gostamos de contar histórias, de narrar acontecimentos vividos, por nós ou por outros, ou 

imaginados. Narrar é uma atividade diária: não passamos nenhum dia sem contar algo a alguém. E o nosso 

assunto de hoje acredito que irão gostar muito, eu amo!!! 

Nós iremos falar sobre Histórias em Quadrinhos (HQs). Vocês sabem o que é? 

 

Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e 

desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal.  

 

A origem dos HQs 

 

 A histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs surgiram no século 19 e se tornaram 

conhecidas em todo o mundo. Em 1895, nos Estados Unidos, o jornal New York World publicou uma seção de 

humor e nela divulgou quadrinhos do ilustrador Richard Outcault, que criou o personagem Yellow Kid (O Menino 

Amarelo), a publicação dessa HQ fez tanto sucesso que a venda do jornal aumentou expressivamente.  

No Brasil, a primeira revista a publicar histórias em quadrinhos foi o Tico-Tico lançada em 1905. Porém, 

quem fez muito sucesso foi a revista Gibi, publicada em 1938. Seu sucesso foi tão grande que a palavra ''gibi'' 

acabou virando sinônimo de revistas de histórias em quadrinhos.  

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                                PROFESSORA:  Eliane Bravo            

NOME: 
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História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e 

textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Para comunicar as falas das personagens, 

por exemplo, são empregados balões com textos escritos. 

Os tipos de histórias em quadrinhos existentes são 7: Cartoons, Mangás, Gibis, Tirinhas, Caricaturas, 

Charges e Comics. 

 

https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/
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Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação 

de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela Editora O Cruzeiro e trazia 

personagens inspirados na cultura nacional. 

Questão 1 - E você, gosta de HQ? E de tirinhas? Animes? Quais são os seus preferidos? Há algum 

Quadrinista (escritor de gibis) que você admira? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Conhecendo um pouco + 

 

 Personagens: O protagonista pode ser a personagem principal em apenas uma história ou 

frequentemente, suas características são constantes e bem marcadas, tornando fácil reconhecê-las, sem 

conhecê-las, muitas vezes não é possível entender completamente o humor da história. As demais outras 

que desempenham um papel auxiliar ou secundário, são chamadas de personagens secundárias. Quando 

algumas das personagens não são humanos, revelam um comportamento humanos nas atitudes, na 

personalidade ou no aspecto intelectual. Em geral, são construídas a partir de alguns tipos como: o guloso, 

o galante, o espertalhão, o medroso, o tímido, entre outros. 

 Expressões faciais e corporais: são importantes para descobrir pensamentos, emoções, intenções e 

características dos personagens que não estão explícitas no texto. 

 Elemento surpresa: é muito frequente nos quadrinhos, seja uma fala, uma personagem ou algo novo no 

cenário que surpreenda o leitor. Em geral, o elemento surpresa aparece no último quadrinho da história. 

 Linguagem: geralmente é informal com frases certas, expressões populares e gírias 

 Pontuação: é importante para garantir a expressividade no texto. Por isso é frequentemente nas HQs o 

uso do ponto de exclamação, de interrogação e reticências. 

 Onomatopeias: São palavras que imitam a voz de animais ou ruídos de objetos e assim são usadas para 

representar sons ou ruídos.  

 Balão: é o meio mais frequente de apresentar a fala das personagens e seus pensamentos. Ele também 

não é apenas uma moldura para texto, o seu formato tem a função de esclarecer aspectos que não aprecem 

no texto ou reforçar o seu significado.  

 

Desta forma os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer 

o leitor para "dentro" da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são 

empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas.  
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Então vamos conhecer alguns tipos de balões existentes e algumas onomatopeias?! 

 

 

Segue abaixo lista das principais onomatopeias: 

 

Ratimbum: som de instrumentos musicais (Ra = 

caixa, tim = pratos, bum = bombo) 

Tic-tac: som do relógio 

Toc-toc: som de bater na porta 

Sniff sniff: som de pessoa triste, chorando 

Buááá: ruído de choro 

Atchim: barulho de espirro 

Uhuuu: grito de felicidade ou adrenalina 

Aaai: grito de dor 

Cof-cof: som de tosse 

Urgh: referente ao nojo 

Nhac: ruído de mordida 

Aff: som que expressa tédio e raiva 

Grrr: som de raiva 

Zzzz: som de homem ou animal dormindo 

Tchibum: som de mergulho 

Tum-tum: batidas do coração 

Plaft: som de queda 

Bum: ruído de explosão 

Crash: som de batida 

Smack: som de beijo 

Au Au: som do cachorro 

Miau: som do gato 

Cocóricó: som do galo cantando 

Piu-piu: som do passarinho 

Vrum-vrum: som de motor (moto, carro, etc.) 

Bang-bang: som de tiro 

Bi-bi: som de buzina 

Din-don: som da campainha 

Blém-blém: badalar dos sinos 

Trrrim-trrrim: ruído de telefone tocando 
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Topa um desafio ?!! Espero que sim... 

Vocês já sabem que existem balões para diversas falas e onomatopeias para diversos tipos de 

barulhos.... 

 

Questão 2 - Então sejam criativos e criem uma história em quadrinhos super legal, com o tema a sua 

escolha podem usar os estilos que mais gostam ou conhecem: Cartoons, Mangás, Gibis, Tirinhas, 

Caricaturas, Charges e Comics. 

E eu estarei aqui para ajudar no que for preciso e aguardarei ansiosa, o retorno da atividade por meio 

de: fotos, vídeos, links, apostilas, ou seja, estarei ansiosa para ver o trabalho de vocês.  

Bora lá então!!! 

 

Sua criação pode ser a mão livre, ou seja, desenhada, pode ser com colagem de imagens e os 

balões criados ou se tiverem recursos podem utilizar aplicativos para criar seus gibis.  

 

Sugestões:   

 Meu gibi,  

 Pixton,  

 PowToon 

 StoryboardThat,  

 Make Beliefs Comix,  

 Witty Comics,  

 Stripcreator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pixton.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
http://www.stripcreator.com/make.php
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GEOGRAFIA/HISTÓRIA 

SÍMBOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

BRASÃO 

O Brasão de Armas do Estado do Espírito Santo foi instituído por 

Decreto-Lei, em 24 de julho de 1947, e é obrigatoriamente impresso 

em todos os papéis oficiais do Governo do Estado.  

 

O significado de seus componentes são: 

Convento da Penha: maior monumento histórico e religioso do 

Estado. Nossa Senhora da Penha é padroeira do Espírito Santo;  

 

* Ramo de café: representa o principal produto agrícola capixaba 

(desde 1850);  

* Ramo da cana-de-açúcar: representa o principal produto 

agrícola do passado (até 1850).  

* 23 de maio de 1535: dia de chegada de Vasco Fernandes Coutinho ao Espírito Santo e início da 

colonização do solo espírito-santense;  

* 12 de junho de 1817: dia do fuzilamento, de Domingos José Martins, herói capixaba que visava a 

independência do Brasil de Portugal; 

* Três estrelas: representam os estados vizinhos (Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais). 

 

BANDEIRA 

 

As cores oficiais do Estado do Espírito Santo 

são o azul e o rosa.  

 

As cores da Bandeira são apresentadas 

como sendo as das vestes de Nossa 

Senhora da Penha, a padroeira do Estado.  

 

 

 

 

Significados:  
 
* azul (harmonia e suavidade) 
* branco (paz) 

* rosa (alegria e felicidade) 
 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 
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A legenda "TRABALHA E CONFIA" é de autoria de Jerônimo Monteiro, e foi inspirada na doutrina de Santo 
Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus.  

 
A legenda significa: 

 

"Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus". 

 

HINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO:  Música: Arthur Napoleão Letra: Pessanha Póvoa  Data: 1894 

Hino do Espírito Santo 
 

Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar 
Quando ela ocultar-se no horizonte 
Há de o sol nossos feitos lumiar 

Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar 
Supre a falta de idade e de força 
Peitos nobres, valentes, sem par 

Salve o povo espírito-santense 
Herdeiro de um passado glorioso 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 

Saudemos nossos pais e mestres 
A Pátria que estremece de alegria 
Na hora em que seus filhos reunidos 
Dão exemplo de amor e de harmonia 

Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade 
Se as glórias do presente forem poucas 
Acenai para nós, posteridade! 

Salve o povo espírito-santense 
Herdeiro de um passado glorioso 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 
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RESPONDA 

 

QUESTÃO 1 – Quais são os símbolos do estado do Espírito Santo? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2 – Quais produtos representam o passado e o atual produto agrícola do estado do Espírito 

Santo? 

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 3 – Quais são os estados vizinhos do espírito santo representado no brasão? 

A) Bahia, São Paulo e Minas Gerais 

B) Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

C) Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais  

D) Bahia, Sergipe e São Paulo 

 

QUESTÃO 4 – Quais são as cores da bandeira? 

A) rosa, preto e verde 

B) azul, branco e rosa 

C) rosa, amarelo e azul 

D) branco, rosa e verde 

 

QUESTÃO 5 – Ao ler o hino do estado do espírito santo, responda para a tia Eliane, qual estrofe do hino você 

gostou, a escrevendo abaixo: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 6 – Escreva uma frase ou homenagem ao nosso lindo estado Espírito Santo 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

Matemática sua linda, meus alunos precisam saber como você é top demais. Então vamos mostrar a 

eles que você é linda demais!!! 

Vamos usar o livro didático e descobrir que os números nos encantam e são importantes.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Análise textual sobre tecnologia da comunicação 
  
Leia o texto abaixo.   

O PRÍNCIPE DOS EMOJIS 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 
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NOME: 
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RESPONDA: 

Questão 1 - Esse texto pertence ao gênero  
 
(A) receita. 
(B) conto de fadas.  
(C) bula de remédio.  
(D) fábula.  
 
Questão 2 - A intenção desse texto é  
 
(A) informar.  
(B) ensinar.  
(C) divertir.  
 
Questão 3 - Leia com atenção as perguntas e complete com emojis. 
 

 
O que o príncipe recebeu em sua caixa de e-mail?  

 

 
O que a menina levava em suas mãos?  

 

 
Que roupa a menina usava no ônibus?  

 

 
A moça convidou o príncipe para qual tipo de programação? 

 

 
Qual meio de transporte o príncipe usou para ir ao encontro da menina?  

 

 
O que ele comprou lá?  

 

 
 
Questão 4 - Pinte a opção em que está escrito o instrumento que o príncipe tocava.  

 
 

 

Questão 5 - Represente com emojis os seguintes sentimentos: 

Amor Tristeza Alegria Medo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUITARRA PANDEIRO PIANO VIOLÃO 
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MATEMÁTICA 

 

Matemática sua linda, meus alunos precisam saber como você é top demais. Então vamos mostrar a 

eles que você é linda demais!!! 

Vamos usar o livro didático e descobrir que os números nos encantam e são importantes.  

 

ARREDONDAMENTO 

Arredondamento é o nome dado ao processo de dispensa de casas decimais desnecessárias em 

números decimais. Arredondamento é o nome dado à dispensa de casas decimais em um número decimal. 

 

 

Exemplo: 
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ENSINO RELIGIOSO 

 

DIÁLOGO 

 Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Sua mãe, seu pai ou alguém já lhe disse 

que você não escuta o que eles falam?  

 Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só que escutar e entender 

o que os outros estão falando é um comportamento ético.  

 Algumas vezes, não queremos escutar o que estão nos dizendo, como quando seus pais o proíbe de 

fazer alguma coisa. Você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais.  Embora você, às vezes, não 

concorde, deve respeitar a decisão deles.  

 Outras vezes, os seus pais também não querem escutar o que você tem a dizer. Então, é preciso 

conversar com eles para que escutem o que você está pensando.  Ainda há os momentos em que, quem está 

nos escutando não entende o que estamos dizendo. Por isso, precisamos falar de forma clara, para que os 

outros entendam o que estamos falando.  

 Podemos dizer então, que diálogo são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem e 

de falar de forma clara para que as pessoas entendam o que falamos.  

FONTE: Ética e Cidadania: Valores para Vida. Escola Sucesso.  

ATIVIDADES  

Questão 1 - Veja as situações abaixo e observe em qual delas o menino que está escutando vai entender o 

que o outro está dizendo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Os meninos da primeira situação conseguiram se entender? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                                20º DIA                  Data:  
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a) Os meninos da segunda situação conseguiram se entender? Por quê? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

c) Em sua opinião, os meninos da segunda situação estão dialogando? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

d) Como deve ser o diálogo entre as pessoas?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Questão 2 - Defina o que é Diálogo:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Questão 3- No nosso dia a dia, existem várias regras que determinam uma boa conversa. Uma dessas regras, 

por exemplo, diz que devemos sempre respeitar a pessoa com quem falamos.  Pensando nisso, analise a 
situação abaixo e indique se há algum problema na conversa:  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Questão 4- Como é o diálogo entre você e seus pais ou responsáveis?   

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ALE (APERFEIÇOAMENTO DA LEITURA E ESCRITA) 

SENHORES PAIS, OU RESPONSÁVEIS 

 
NA TENTATIVA DE VALORIZAR A LEITURA QUE É ESSENCIAL NA REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENDO, 

REALIZAR AS ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA. 
A CRIANÇA JUNTO COM A FAMÍLIA LERÁ UM LIVRO EM SEGUIDA RESPONDERÁ UM QUESTIONÁRIO DO 

LIVRO LIDO. 
DESENVOLVEREMOS ESSAS ATIVIDADES COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR E VIVENCIAR 

SITUAÇÕES DE LEITURA COM A FAMÍLIA. 
 

 
FICHA DE LEITURA 

  

1- NOME DO LIVRO: ______________________________________________________________________ 

 

2 - NOME DO AUTOR: _____________________________________________________________________ 

 

3 - QUEM SÃO OS PERSONAGENS? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4 - O QUE ELES FAZEM NA HISTÓRIA? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5 - COMO É O PERSONAGEM PRINCIPAL DA HISTÓRIA? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6 - QUAL É O PERSONAGEM MAIS INTERESSANTE DA HISTÓRIA? POR QUÊ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                          PROFESSORA:  Andréia Meneguelli            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                                21º DIA                  Data:  
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7 - ONDE SE PASSA A MAIOR PARTE DA HISTÓRIA? 

________________________________________________________________________________________ 

 

8 - COMO É ESSE LUGAR? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

9 - QUANDO OS FATOS ACONTECEM? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

10 - COMO VOCÊ SABE DISSO? 

_______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

DESENHE TRÊS CENAS IMPORTANTES DA HISTÓRIA. FAÇA QUADRINHOS COM LEGENDA.  
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 ESSE LIVRO FALA SOBRE:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

SENHORES PAIS E/ OU RESPONSÁVEIS DEIXE AQUI SEU COMENTÁRIO SOBRE A REALIZAÇÃO 

DESSE PROJETO DE LEITURA:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

ESCREVA UM RECADO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA PARA A VIDA DAS 

PESSOAS.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ALE (APERFEIÇOAMENTO DA LEITURA E ESCRITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE LEITURA 

  

1- Nome do livro: __________________________________________________________________________ 

2- Nome do autor: _________________________________________________________________________ 

3- Quem são os personagens? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4- O que eles fazem na história? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5- Quando os fatos acontecem? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6- Como você sabe disso? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7- Por que a história tem esse nome? Será que poderíamos criar outro título para ela? Qual seria? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                          PROFESSORA:  Andréia Meneguelli            

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                                22º DIA                  Data:  
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8- Em que local se passa a história? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

9- Por que todos dormiam nessa casa? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

10 – Ao longo da história os personagens vão dormindo na mesma cama. Por que será que isso aconteceu? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

11- Por que a pulga resolveu picar o rato? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

12- Como terminou a história? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

13- Desenhe a cena mais importante da história. Faça quadrinhos com legenda.   
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OS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

Os órgãos dos sentidos são responsáveis pela percepção do ambiente em que estamos. Os sentidos 
existentes e os órgãos relacionados são: 

    tato (pele);    olfato (nariz);    paladar (boca);      audição (ouvido);       visão (olhos). 

Por meio deles conseguimos sentir o sabor, o cheiro, bem como observar e apalpar objetos, além de tantas 
outras ações que nos ajudam a perceber o mundo ao nosso redor. Para compreender melhor como os órgãos 
do sentido atuam em nosso corpo e como eles favorecem nossa percepção no dia a dia, é importante conhecer 
cada um deles. 

 
ATIVIDADE 1 - O QUE SERÁ? (Atividade sensorial: Tato) 

COM OS OLHOS VENDADOS, DESCUBRA QUAIS SÃO OS OBJETOS. (Responsável, favor colocar objeto 
por objeto na mão da criança e deixa-lo pensar por um tempo) 

Escreva o OBJETO escolhido 

1° objeto:_____________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

2° objeto:_____________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

3° objeto:_____________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

 

ATIVIDADE 2 - O QUE SERÁ? (Atividade sensorial: Paladar) 

COM OS OLHOS VENDADOS, DESCUBRA QUAIS SÃO OS ALIMENTOS.  

(O responsável deve escolher alguns alimentos, colocar na boca da criança devagar, deixe mastigar por um 
tempo) Observação: é importante tomar água de um alimento para o outro, para conseguir sentir melhor os 
sabores.  

Escreva o ALIMENTO escolhido. 

1º alimento: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

2º alimento: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

3º alimento: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

 

ATIVIDADE 3 - O QUE SERÁ? (Atividade sensorial: Olfato) 

COM OS OLHOS VENDADOS, DESCUBRA QUAIS SÃO OS CHEIROS. (O responsável deve escolher 
alimentos ou objetos que tenham cheiros comuns para a criança) Observação: espere um tempo entre um 
cheiro e outro. 

1º alimento/objeto: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

2º alimento/objeto: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

3º alimento/objeto: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                                             PROFESSORA:  Karol 

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               23º DIA                  Data:  

EDUCAÇÃO FISICA 
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MÍMICA É UMA DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO HUMANA, NORMALMENTE CONHECIDA COMO 

A ARTE DE EXPRESSAR OS PENSAMENTOS E/OU OS SENTIMENTOS, ATRAVÉS DA LINGUAGEM DO 

CORPO, SEM UTILIZAR PALAVRAS, POR MEIO DE GESTOS, SINAIS E SÍMBOLOS.  

ATIVIDADE 1 - VAMOS BRINCAR DE MIMICA? 

PARA ESSA ATIVIDADE IREMOS PRECISAR DE OUTRA PESSOA PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO, SEJA 
UMA CRIANÇA OU UM ADULTO. 

O ALUNO DEVE FAZER MIMICA PARA O OUTRO DESCOBRIR, COM: 

 

3 ANIMAIS                                                                       3 DESENHOS 

1° ANIMAL:____________________.                              1° DESENHO:_____________________. 

2º ANIMAL:____________________.                              2º DESENHO:_____________________. 

3º ANIMAL:____________________.                              3º DESENHO:_____________________. 

 

OBSERVAÇÃO: A OUTRA PESSOA, PODE FAZER TAMBÉM, PARA A CRIANÇA DESCOBRIR. 

ATIVIDADE 2 – BRINCADEIRA DO ESPELHO 

PARA ESSA ATIVIDADE IREMOS PRECISAR DE OUTRA PESSOA PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO, SEJA 
UMA CRIANÇA OU UM ADULTO. 

EM DUPLA, FRENTE A FRENTE, UM COMANDA OS MOVIMENTOS EM ESPAÇOS LIVRE, ENQUANTO O 
OUTRO PARTICIPANTE, QUE RECEBE O COMANDO, COPIA OS MOVIMENTOS, IMITA SEUS GESTOS, 
SINAIS E SÍMBOLOS.  

 O JOGADOR A INICIA, FAZENDO MOVIMENTOS ALEATÓRIOS E O JOGADOR B REFLETE ESSES 
MOVIMENTOS, COMO SE FOSSE UM ESPELHO (PROCUREM FAZER MOVIMENTOS MAIS LENTOS 
NO INÍCIO. DEPOIS, PODEM IR AUMENTANDO A VELOCIDADE, AOS POUCOS); 

 PASSADOS 2 MINUTOS, OS JOGADORES TROCAM SUAS FUNÇÕES. O JOGADOR A QUE ESTAVA 
FAZENDO OS MOVIMENTOS, AGORA SERÁ O ESPELHO E O JOGADOR B QUE ERA O ESPELHO, 
AGORA FARÁ OS MOVIMENTOS. 

 REPITAM ESSA SEQUÊNCIA PELO MENOS 4 VEZES. TENTEM VARIAR, FAZER MOVIMENTOS 
PEQUENOS, GRANDES, FICAR DE PÉ, AGACHADOS, SENTADOS, DEITADOS. NÃO SE ESQUEÇAM 
DAS EXPRESSÕES DO ROSTO. 

 
OBSERVAÇÃO. NÃO TENTE ADIVINHAR O MOVIMENTO DO OUTRO JOGADOR, APENAS SEJA UM 
ESPELHO. 

SE GOSTOU DAS ATIVIDADES CIRCULE A CARINHA FELIZ. SE NÃO GOSTOU CIRCULE A CARINHA 
TRISTE.  

                                                                
     

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                                             PROFESSORA:  Karol 

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               24º DIA                  Data:  

EDUCAÇÃO FISICA 
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ARTE 

HABILIDADE:(EF15AR23-05/ES) RECONHECER E EXPERIMENTAR, EM PROJETOS TEMÁTICOS, AS RELAÇÕES PROCESSUAIS ENTRE 
DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS, TENDO COMO POSSIBILIDADE A CRIAÇÃO DE INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO ESPAÇO PÚBLICO E 
COM MÍDIA DIGITAL. 

 
TEXTO BASE PARA ESTUDO “COMO ERA A CULTURA INDÍGENA” 

 

  

Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais diferenças de 

comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo.  

 Sendo assim a suas casas eram em formato de toca. Eles tinham religião, hábitos, costumes 

e comportamentos similares, a divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos, e o modo de 

vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas, como 

a mandioca. 

 Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de 

urucum, os colares de peças naturais, e os botoques e adornos feitos com base na arte plumária (que utiliza 

plumas e penas de aves).  

 

 

Questão 01- Como se chama as casas dos povos indígenas: 

a) toca 
b) quilombo 
c) aldeia 
d) cuca 
 
Questão 02-  Qual é o nome da arte indígena que utiliza penas e plumas de aves:  

a) arte em tecido  
b) arte europeia 
c) arte plumaria 
d) arte africana  

ESCOLA: EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES 

TURMA: 5º ano II                                                                                                                      PROFESSORA:  Walquiria 

NOME: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                                               25º DIA                  Data:  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm
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 Questão 03- De acordo com o texto. Qual é o nome da matéria prima que os indígenas utilizam para fazer a 

pintura corporal. Que nos também utilizamos na nossa cozinha: 

a) cipó 
b) urucum  
c) barro 
d) penas 
 
Questão 04- Quanto à arte plumária indígena e à pintura corporal dos índios brasileiros, assinale a opção 

correta. Observe a imagem abaixo sobre a pintura corporal e plumária para responder. 

 

 

a) em seus adereços, os índios utilizavam penas e pigmentos vegetais como matéria-prima, além de contas, 

fibras e conchas.  

b) a arte indígena, em todas as suas manifestações, era muito pobre, com pouca diversidade de recursos e 

matérias-primas. 

c) a pintura corporal, uma forma de expressão artística, era utilizada apenas durante as festas. 

d) a arte dos índios brasileiros era pouco expressiva.  
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________________________________ 

Um Conto de Detetive  
 

Você é Ace Ventura, o detetive de animais de estimação. 

                      

Ace Ventura                                    Garfield                        Oddie 

 

Um cliente entra em seu escritório. O animal de estimação dele desapareceu. O animal é um gato, Garfield. 

Oddie, o cachorro, é o principal suspeito. Escreva em uma forma de diálogo sua conversa com seu cliente. 
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Você passou muito tempo procurando por Garfield. Onde você foi? Quem você entrevistou? O que você 

descobriu?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você liga seu cliente para dizer a ele que encontrou Garfield. Escreva a conversa telefônica. 
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Seu cliente entra em seu escritório para levar Garfield para casa, mas a gaiola em que você colocou Garfield 

está vazia. Seu cliente fica com raiva de você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você começa a procurar por Garfield no seu escritório ... e finalmente você o encontra ... Onde ele estava? 

O que ele estava fazendo lá? Como seu cliente reagiu quando viu Garfield? 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você aprendeu com esse caso?  

 

 

 

 

 

 


