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Atividades de Português 

Artigo 

O artigo costuma anteceder o substantivo para fazer referência a ele, 

podendo indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor (no 

caso dos artigos definidos) ou que se trata de um representante não 

específico da espécie (no caso dos artigos indefinidos). Assim, os artigos não 

funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de outro 

substantivo. 

 

Artigos definidos 

Os artigos definidos indicam que um ser é específico por já ter sido citado ou 

por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Os artigos definidos são 

variáveis em gênero (masculino ou feminino) e em número (singular ou 

plural). 

  masculino feminino 

singular o a 

plural os as 

 

Observe os exemplos: 

 A lição que aprendi hoje foi simples. 

 Ele passeava sempre com o cachorro dele. 

 Escolhi as pinturas para você. 

 Os convidados virão à nossa festa. 

 

Artigos indefinidos 

Por sua vez, os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre uma 

generalização ou que é a primeira ocorrência do representante de 

determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento mútuo dos 

interlocutores, visto ser a primeira vez em que aparece no discurso. 

Os artigos indefinidos também são variáveis em gênero e número. 

  masculino feminino 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/substantivo.htm
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singular um uma 

plural uns umas 

É necessário entender que o artigo indefinido não pode ser confundido com 

um numeral. Ele não está atrelado ao número um, mas à ideia de 

generalização, conforme mencionado. 

Vejamos alguns exemplos: 

 Uma lição que aprendi hoje foi simples. 

 Ele passeava sempre com um cachorro. 

 Escolhi umas pinturas para você. 

 Uns convidados virão à nossa festa. 

 

Exercícios: 

1. Classifique as orações de acordo com o código representado: 

A – artigo definido 

B – artigo indefinido 

 

a- Uns alunos chegaram mais cedo à escola (   ). 

b – O bem sempre vencerá o mal (   ). 

c – Preciso de uma explicação para o fato (   ). 

d – Chegaram as encomendas (   ). 

e – Nesta loja vendem-se uns artigos importados (  ). 

 

2. Complete com o artigo adequado para cada frase: 

 

a) ______ morcego é _______ animal mamífero e tem _____ asas formadas 

pela própria pele. Ele tem _______ dedos longos, que sustentam ______ asas. 

b) _________ borboletas fêmeas põem _________ ovos em plantas que 

possam ser comidas pelas lagartas, antes que se transformem em 

borboletas. 

c) _____ ursos-polares não precisam beber agua. Eles retiram ____ líquido 

de que precisam dos alimentos que comem. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/diferenca-entre-artigo-indefinido-numeral.htm
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d) ___________tartarugas, na época de desova procuram terras mais 

quentes e fofas para botar ________ovos. 
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Leia os textos abaixo e complete-os com o,a, os, as, um, uma, uns, umas. 



 

6 
 

 

 



 

7 
 

 

 

Adjetivo  

Adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo atribuindo-lhes 

qualidade, estado ou modo de ser. Com os adjetivos é possível comparar 

características e ou qualidades de mais de um substantivo. Os adjetivos 

concordam com os substantivos em gênero e número, há também a 

possibilidade de variar as características de um só substantivo, sendo assim, 

ele varia de grau e tamanho. 

Exemplo:  

1. Aquele homem é belíssimo.  

2. O homem é muito forte.  
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3. Aquele cachorro é bravo demais.  

4. Hoje a comida estava fria.  

5. O mar é bastante fundo.  

6. O céu é eterno.  

Locução Adjetiva 

 

É uma expressão constituída por mais de uma palavra para caracterizar o 

substantivo, e possuem o mesmo valor, sentido e função de um adjetivo, ou 

seja, a preposição é unida com o adjetivo, para que ele seja caracterizado.  

Exemplo:  

Amor de pai (locução adjetiva) paterno (adjetivo)  

Curso da tarde (locução adjetiva) vespertino (adjetivo)  

Máscara de cabelo (locução adjetiva) capilar (adjetivo)  

Na locução adjetiva, o substantivo tem o seu próprio gênero e número, não 

concordando com a locução: Máscaras de cabelo – a locução adjetiva 

não está de acordo com o substantivo em relação ao número. Já o 

substantivo concorda em gênero e número em relação ao adjetivo: 

Máscaras capilares.  

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Observe: 

Terminação em – eza: substantivo abstrato derivado de adjetivo: belo- 

beleza 

1) Agora complete as frases abaixo com o substantivo que deriva do 

adjetivo indicado entre parênteses. 

a) Maria não conseguia esconder a sua__________ao ler a carta de 

despedida. (triste) 

b) O frio era tanto que todos estavam sentindo __________. (mole) 

c) A médica disse que a __________ da menina poderia ser sinal de anemia. 

(fraco) 

d) ___________ gera ___________.(gentil) 

e) A maior __________da menina era sua boneca de porcelana. (rico) 

f) Não terminei a ___________ que minha mãe pediu para fazer no quarto. 

(limpo) 

g) Perla tinha uma _______ infinita. (delicado) 

h) Pedro, não confunda ____________ com malandragem. (esperto) 

i) Quero ter a __________ que vocês não chegarão tarde novamente. (certo) 

j) Nem adianta vir com essa ___________ menina. (bravo) 

k) Muitas pessoas vivem no nível abaixo da ____________ no Brasil.(pobre) 

l) O homem possui uma ___________ interior. ( grande) 

 

2) Observe: 

Terminação em –ês: acréscimo de –a para o feminino. Japonês – japonesa. 

 

Após observar a informação acima, complete as frases abaixo: 
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a) Aquele que vive e trabalha no campo é o _______ e a mulher é a 

__________. 

b) O _______ é atualmente, uma das línguas mais faladas no mundo. 

c) Todo príncipe tem sua _______. 

d) A mulher do marquês é a _________. 

e) O homem que mora na China é_______ e a mulher é________. 

DIA DO TRÂNSITO 

Todos os anos, no dia 25 de setembro, é comemorado no Brasil o Dia 

do Trânsito. Mas o que é trânsito e a que se refere essa expressão? 

O trânsito refere-se à circulação de pessoas, animais e veículos em vias 

públicas ou privadas com o objetivo de obter um deslocamento ou 

transporte de uma determinada carga, de forma que o carregamento e o 

descarregamento dessa carga também são partes integrantes do que se 

entende por trânsito. 

A criação do Dia Nacional do Trânsito ocorreu a partir da criação do 

Código Nacional de Trânsito em 1997. O objetivo era estabelecer uma 

campanha intensificada de conscientização das pessoas sobre o seu 

comportamento utilizando veículos ou agindo como pedestres. Geralmente, 

essa campanha é desenvolvida na Semana Nacional de Conscientização 

no Trânsito. 

No Brasil, as estatísticas referentes aos acidentes de trânsito são alarmantes. 

Dados recentes divulgados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária 

referentes ao ano de 2013 asseguram que morrem mais pessoas nesse tipo 

de acidente do que, por exemplo, de câncer. A maioria desses acidentes 

está relacionada com infrações cometidas pelos motoristas e até pelos 

pedestres, dentre as quais, destacam-se: 

1. Uso do celular com o veículo em movimento; 

2. Dirigir alcoolizado; 

3. Excedência de velocidade; 
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4. A não utilização correta da sinalização do carro (seta, luz de alerta, faróis, 

etc); 

5. A não tomada de distância segura em relação ao veículo da frente (algo 

comum nas rodovias); 

6. Falta de manutenção técnica do veículo (motor, combustível, óleo, freios, 

pneus e demais equipamentos e acessórios do carro); 

7. A não utilização do cinto de segurança e outros itens de segurança; 

8. O desrespeito ou o desconhecimento da sinalização do trânsito; 

9. O desrespeito ou o desconhecimento das leis de trânsito. 

Ao longo dos últimos anos, o trânsito conheceu um aumento em seu 

número total de acidentes que colocou o Brasil em quarto lugar 

no ranking de maior número de mortes em acidentes de trânsito por ano, 

atrás somente de China, Índia e Nigéria.  
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Atividades de Matemática 
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Atividades de Ciências 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho e é uma data 

importante para avaliarmos nossa postura com relação aos nossos recursos naturais. 

Atualmente nosso planeta tem sofrido graves agressões, como desmatamento e 

poluição, e essa data é o momento oportuno para avaliarmos o nosso impacto. 

→ Quando o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado? 

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972, na Assembleia Geral das 

Nações Unidas. A criação da data marcou a abertura da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, também chamada de Conferência de Estocolmo, 

que reunia 113 países e 250 organizações não governamentais. 

Nessa ocasião a ONU (Organização das Nações Unidas) criou o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e estabeleceu 26 princípios e Planos de 

Ações que visavam a maior proteção do meio ambiente, os quais estão apresentados 

na Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. De acordo com essa 

declaração, “chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações 

em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da 

ignorância ou da indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio 

ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior 

conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e 

para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e 

esperanças humanas...” 

→ Por que essa data é importante? 

A data foi criada com o objetivo de conscientizar a sociedade a respeito do meio 

ambiente e de como nossas atitudes podem causar impactos negativos que 

afetarão as futuras gerações. Também tem por objetivo lembrar a população e 

https://www.preparaenem.com/geografia/meio-ambiente.htm
https://www.preparaenem.com/biologia/impactos-ambientais.htm
https://www.preparaenem.com/geografia/onu.htm
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governantes sobre a importância do meio ambiente e buscar medidas que garantam 

o desenvolvimento, mas não afetem a natureza. 

A cada ano o Dia Mundial do Meio Ambiente aborda um tema de grande relevância 

para o planeta e levanta discussões importantes sobre o assunto. Além disso, ações 

são criadas para reduzir ou até mesmo eliminar o problema ambiental tratado. 

Em 2018, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente é “Acabe com a Poluição 

Plástica”. A ideia desse tema é mostrar à população a importância de se reduzir a 

quantidade de plástico utilizado e alertar sobre os prejuízos que esses produtos 

causam nos oceanos. 

→ O que posso fazer para preservar o meio ambiente? 

Diversas atitudes simples podem ser tomadas pela população para preservar o meio 

ambiente. Veja algumas delas: 

 Economize água e energia 

 Não desperdice alimentos 

 Não compre nem venda animais silvestres 

 Proteja nossos recursos hídricos e áreas nativas 

 Evite utilizar o carro constantemente 

 Não compre o que você não precisa 

 Recicle 

 

https://www.preparaenem.com/geografia/problemas-ambientais-globais.htm
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1____________________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________________________

6____________________________________________________________________________________________

7____________________________________________________________________________________________

8____________________________________________________________________________________________

9____________________________________________________________________________________________

10___________________________________________________________________________________________

11___________________________________________________________________________________________ 
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Atividades de História 
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Por que você considera importante respeitar todas as religiões? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Você conhece alguma religião diferente da sua? Cite qual é. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Um dos termos mais importantes citado no texto é a palavra POLITEÍSTA. 

1. Pesquise o que esse termo significa quando falamos em religião, ou 

seja, o que é uma religião politeísta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Defina de acordo com texto o que eram: 

Templos: 

___________________________________________________________________________

__ Sacerdotes: -

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

De acordo com texto, como os egípcios explicavam a criação do mundo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Como você pode perceber, os egípcios acreditavam em vários deuses, no 

texto são citados alguns. Pesquise na internet sobre os seguintes deuses 

gregos: 

Osíris:______________________________________________________________________

_____________ 

Ísis: 

___________________________________________________________________________

__________ 

Hórus: 

___________________________________________________________________________

_______ 

Hercules: 

___________________________________________________________________________

____ 

Zeus: 

___________________________________________________________________________

________ 

Afrodite: 

___________________________________________________________________________

____ 

Atena: 

___________________________________________________________________________

______ 

Poseidon: 

___________________________________________________________________________

___ 
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De acordo com o que você leu, escreva quais são as principais diferenças 

entre uma religião monoteísta e outra politeísta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

 

 

No quadro abaixo, aponte as principais diferenças entre o Cristianismo e o 

Islamismo:  

Cristianismo Islamismo 
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Atividades de Geografia 
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Atividades Religião 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

PROFESSORA: ANDRÉIA FABIANA SICHELERO VERDI 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA             TURMA: 5° ANO 

ALUNO: 

MICROSOFT OFFICE POWER POINT 

 O Power Point é um programa destinado á criação e exibição de 

apresentações, de textos, gráficos, imagens, sons e animações. Através de 

ferramentas, podem ser criadas apresentações de forma simples e rápida. 

 Apresentação em slides é a forma de exibir um tema/assunto por partes. As 

apresentações podem ter diferentes utilidades, como: apresentar um trabalho 

escolar, apresentar um produto, contar uma história e etc. 

 

 

LAYOUT DE SLIDE 

 Layouts de slide contêm formatação, posicionamento e espaços reservados 

para todo o conteúdo que aparece em um slide. (Conteúdo como texto incluindo o 

corpo dos textos, listas com marcadores e títulos), tabelas, gráficos, SmartArt, filmes, 

sons, imagens e clip-art. 

Encontramos os layouts ao clicar sobre a opção de Novo Slide. Podemos 

também alterar o layout de um slide já criado através da opção Layout. Todas as 

opções encontram-se na Guia Pagina Inicial. 
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DESIGN DO SLIDE 

Através da guia design é possível alterar a aparência do nosso slide. São temas com 

cores e fontes. 
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Após escolher o tema desejado todos os outros slides já criados e os novos terão o 

mesmo tema. Observe os exemplos abaixo: 

 

ATIVIDADE 

Responda as questões abaixo: 

1- O Power Point é um programa destinado á criação e exibição de que? 

 

2- Quais utilidades podem ter uma apresentação de slides? 
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3- O que é layout de slide? 

 

4- O que podemos fazer com a opção design do slide? 

       

 

ATIVIDADE PRÁTICA 

 Crie no Power Point uma apresentação com os conteúdos listados abaixo. 

 

1º Slide 

Titulo: As novas tecnologias 

2º Slide 

Quais são as novas tecnologias? 

3º Slide 

O que as novas tecnologias facilitam em nosso dia a dia? 

4º Slide 

Qual a importância de conhecer e estar por dentro das novas tecnologias? 

 

 

 



 

55 
 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS 

TEACHER: RENARA LOUREIRO 

NAME: _____________________________________________________GRADE: 

5th. 

DAYS OF THE WEEK 

1- Hello, students! Nossso conteúdo é DAYS OF THE WEEK (dias da semana). 

Observe os vocabulários abaixo:  

 

2- Complete a crossword (cruzadinha):  
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3- Word Search (Caça palavras):  

 

4- Complete com os dias da semana:  YESTERDAY: ONTEM / TODAY: HOJE / 

TOMORROW: AMANHÃ  
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ARTE – PROF.ª LORECI POZZER.                                              Turma: 5º ano.    

Aluno (a):_____________________________________________________  

Data:____/__________/_________. 

 

A COR LUZ 
 

Observe a imagem com atenção. 
 

 

 

1. Em sua opinião, esta obra foi feita com que tipo de material, capaz de provocar 

este efeito ao ser exposto às luzes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ 

 

2. Em sua opinião, que tipo de lugar é esse? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ 
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 3. Quais sensações você sentiria ao estar no local mostrado na imagem? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

 

 

A transparência das cores  conseguidas pelo efeito da passagem da Luz nesse 

trabalho de Dale Chihuly complementa a obra original. O material escolhido pelo 

artista foi o vidro, que funcionou como uma espécie de filtro colorido. A produção de 

Dale Chihuly também traz a cor como luz. 

  

 A cor tratada como luz é diferente da cor pigmento que estamos acostumados 

a usar. A diferença entre as duas começa já nas cores primárias. 

 

 Na cor pigmento, aquela presente em nossa tinta, as cores primárias são azul, 

vermelho e amarelo. A combinação dessas três cores é responsável pela criação de 

um número diversificado de cores. 

 

A cor luz, por sua vez, é o 

padrão que encontramos nos 

monitores de computador e em 

televisores. O conhecido sistema 

RGB: red (vermelho), green (verde) 

e blue (azul) é composto pelas cores 

primárias da cor luz. É por isso que, 

ao imprimir uma imagem colorida, as 

cores da impressão podem não ficar 

iguais às que aparecem no monitor, 

porque a impressora trabalha com 

as cores pigmento e o monitor com 

a cor luz. 
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Consegue-se o branco pela combinação dessas três cores, vermelho, verde e azul. Já o preto, 

nesse sistema de cores, é a ausência da luz. 

 

ATIVIDADES: 

 

1. Aprendemos que a cor luz é um fenômeno que se forma a partir da própria emissão de luz. 

Alguns artistas manipulam esse fenômeno luminoso das cores utilizando filtros, vidros e superfícies 

espelhadas. Agora você irá criar um filtro multicor. 
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- Após montar o seu filtro multicor, observe através dele as pessoas da sua família, depois faça um 

passeio na paisagem e observe como sua percepção das cores se transforma. Depois que realizou 

a experiência responda as questões: 

 

1. O que mudou ao utilizar o filtro? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

 

2.  Em sua opinião, por que essas mudanças ocorrem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

 

3. Quais são as sensações ao visualizar o ambiente e os objetos que nos cercam com tantas 

cores?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

4. Como é enxergar as coisas de um modo diferente do que se está acostumado? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________ 

 

ATENÇÃO: O filtro multicor NÃO precisa devolver com a apostila. Um grande abraço da profª. 

 

 

Disciplina: Educação Física 

Contato/whatsapp: (49) 9 999752126 

 

5º Ano ADOLETA- ATIREI O PAU NO GATO- BALANÇA CAIXÃO- BASQUETEBOL 
BEISEBOL- CABRA CEGA- COELHINHO SAI DA TOCA- ESGRIMA 

FUTEBOL- FUTSAL- GATO MIA- GOLFE 
HANDEBOL- PASSAR O ANEL- VOLEIBOL 

https://www.facebook.com/educaescola 

 
b) Complete a cruzadinha! 

 

  

https://www.facebook.com/educaescola
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

ESTAGIÁRIO: MARLISON OLIVEIRA 

 

OBJETIVOS: FAZER COM QUE AS CRIANÇAS DESENVOLVAM A COORDENAÇÃO MOTORA, 

CONCENTRAÇÃO,PRECISÃO E TAMBÉM QUE POSSAM USAR A IMAGINAÇÃO, 

USUFRUINDO DO ESPAÇO E OBJETOS QUE CADA UM POSSUI EM SUA CASA,COMO SERÁ 

APRESENTADO NO VÍDEO. 

 

FUTEBOL COM ALVOS 

 

 

VÍDEO: https://youtu.be/EAB6JMGAG_U 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

ESTAGIÁRIO: LUCAS COMUNELLO 

 

OBJETIVOS: RECONHECER E DIFERENCIAR AS CORES DO SEMÁFORO, TRABALHAR A 

COORDENAÇÃO MOTORA, AGILIDADE, FLEXIBILIDADE E VELOCIDADE NO CIRCUITO FEITO 

EM CASA. 

OBSERVAÇÃO: OS PALITOS DE PICOLÉ PARA COLAR AS CORES DO SEMÁFORO E 

DESENVOLVER A ATIVIDADE ESTÃO JUNTO COM A APOSTILA. 

 

VIDEO: https://youtu.be/km0AGj8bAWU  

https://youtu.be/km0AGj8bAWU

