
        

 

  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: Edilene e Ana Ema Ano/Turma:    5º ano 

                           

SEGUNDA 
 

Data: 30/03/2020 
 

TERÇA 
 

Data: 31/03/2020 

Língua Portuguesa 

 
Lembra-se das características do texto instrucional? Como o próprio 
nome indica, é um texto que ensina e orienta a fazer algo. 
Vamos conhecer mais uma brincadeira indígena?  
 
Leia o texto da pág. 44 e conheça a brincadeira “Arranca mandioca”.  
 
Responda às questões da pág. 45. 
 
A seguir, responda a cruzadinha da pág. 47.  
 
Assim, concluímos mais um capítulo!  
 
Aproveite para realizar a brincadeira “Arranca mandioca” com sua 
família. Faça as adaptações necessárias. 
 

História 

Lembra-se do estudo das religiões de matriz africana da semana 
passada? Você conheceu os orixás do candomblé, que são os 
deuses ou divindades que representam diferentes papéis, símbolos e 
elementos da natureza.  
Hoje, vai conhecer um pouco sobre as religiões dos povos indígenas. 
Quando falamos em povos indígenas, é preciso lembrar que não são 
todos iguais. Cada povo indígena tem sua língua, seus hábitos e 
costumes; mas uma semelhança entre todos eles, é o respeito que 
têm pela natureza. 
 
 
Leia atentamente o texto da pág.32 e responda às questões das 
págs. 33 a 35. 
 
OBS: a questão 5 da pág. 33 deve ser respondida no caderno.  
As perguntas da questão 3 (a, b, c) da pág. 34 também devem ser 
respondidas no caderno. 
 
 



        

 

  

MATEMÁTICA 

 

Vamos fazer mais algumas divisões? 

Se precisar, assista os vídeos indicados no dia 23/03 

Pegue seu caderno de Matemática, coloque o cabeçalho e faça as 

divisões e os probleminhas a seguir, organizando-os com muito 

capricho. 

 

Santo André, 30/03/2020. 

1- Resolva as divisões. 

a) 345 : 5 
b) 467 : 9 
c) 780 : 8 
d) 451 : 7 
e) 129 : 4 
f) 609 : 6 

 

2 - Problemas: 

a) Marcelo tem 345 bolinhas de gude e quer dividì-las, igualmente, em  

3 potes. Quantas bolinhas de gude ele deve colocar em cada pote? 

MATEMÁTICA 

 

Pegue seu caderno de Matemática, coloque o cabeçalho e os 

probleminhas a seguir, organizando-os com muito capricho. 

 

Santo André, 31/03/2020. 

1) Uma bibliotecária quer dividir igualmente 1152 livros em 9 

estantes. Quantos livros ela deve colocar em cada estante? 

 

2) Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 1883 crianças 

em 7 grupos. Quantas crianças ficarão em cada grupo? 

 

3) Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. A livraria 

tem que enviar esta encomenda pelo correio, porém cada caixa 

comporta apenas 9 livros. Quantas caixas serão necessárias para 

enviar todos os livros? 

 



        

 

  

 

b) Em uma sexta-feira, uma loja de conveniência vendeu 440 reais em 

lanches. Se cada lanche custa 8 reais, quantos lanches foram vendidos 

neste dia? 

 

c) Se uma escola comprou 25 livros de leitura , ao preço de 37 reais 

cada um, quanto gastou nessa compra? 

4) Estavam assistindo a uma partida de futebol 302 pessoas. Se 98 

dessas pessoas eram crianças, quantos adultos assistiam a essa 

partida de futebol? 

 

5) Em uma pista de corrida, uma volta completa tem 350 metros. 

Qual é a distância percorrida por um ciclista que deu 23 voltas na 

pista? 

 

6) Os alunos do 5o ano de uma escola foram divididos em 9 turmas. 

Cada turma ficou com 38 alunos. Qual o total de alunos  do 5o ano 

desta escola? 

INGLÊS 

 

Antes de começarmos os exercícios, assista ao vídeo The 5 Fabulous 

Food Groups 

https://youtu.be/L9ymkJK2QCU,  

que mostra um pouco sobre os grupos alimentares. 

 

Você acha que algum grupo é mais importante que o outro? 

  

Veja o arquivo anexo, com o título “5º ano Unit 2”. 

Leia o texto e realize as atividades propostas.  

INGLÊS 

 

No caderno, desenhe e escreva dois alimentos e duas atividades que 

fazem bem para a saúde e dois alimentos e duas atividades que não 

fazem bem para a saúde.  

(Totalizando quatro alimentos e quatro atividades). 

 

Pesquise os nomes dos alimentos e das atividades e escreva IN 

ENGLISH! 

https://youtu.be/L9ymkJK2QCU


        

 

  

 



        

 

  

 



        

 

  

 



        

 

  

 



        

 

  

 



        

 

  

 


