
 

 

 

ESSA GENTE BRASILEIRA 

Você já observou como a população brasileira é variada em sua composição étnica? Isso 

se deve ao fato de miscigenação, ou seja, a mistura de raças que aconteceu no Brasil no 

processo de ocupação do território. 

Foi assim que tudo começou: 

 Nativos: denominados indígenas. Povos que habitavam o território antes mesmo da 

chegada dos Portugueses. 

 

 Portugueses: povos que vieram de Portugal para o território brasileiro. 

 

 Negros africanos: capturados na África e trazidos para o Brasil para serem escravizados. 

 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os indígenas. Para a colonização da 

nova terra, trouxeram os negros africanos, para serem escravizados e trabalharem nos 

engenhos. Com o passar do tempo, ocorreu a mistura das raças, dando origem ao: 

Caboclo: mistura de índio com europeu. 

Mulato: mistura de negro com europeu. 

Cafuzo: mistura de índio com negro. 

 

Foi daí que surgiu essa variedade em sua composição étnica. A população brasileira 

possui, também, as seguintes raças, divididas nas categorias: branco, negro, indígena e pardo. 
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1) Com base no que você já conhece da história de nosso país, coloque (V) para 

verdadeiro e (F) para falso. Reescreva as frases tornando as alternativas falsas em 

verdadeiras. Se quiser, você também poderá fazer uma pesquisa. 

Ex: (F ) Os negros são descendentes dos povos que habitaram o território 

brasileiro, antes da chegada dos portugueses. 

R: Os descendentes são os nativos conhecidos como indígenas. 

 
a) (   ) O hábito de tomar banho todos os dias foi influência dos portugueses. 

__________________________________________________________________ 
 

b) (   ) A mistura de índio com europeus forma o caboclo. 
___________________________________________________________________ 

               c) (    ) Os negros africanos já habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram. 
___________________________________________________________________________ 

d) (   ) O povo brasileiro formou-se a partir da mistura de dois grupos. 
___________________________________________________________________ 
 

2)  Utilize uma das palavras do quadro para definir cada frase no que diz respeito ao povo 
brasileiro. 

 
  
a) Característica marcante e maior quantidade de pigmento. 

______________________________________________________________________ 
 

b) Cruzamento de dois grupos étnicos. 
______________________________________________________________________ 
 

c) Em sua maioria, possuem a própria cultura, com hábitos e costumes peculiares. 
______________________________________________________________________ 
 

3) Pesquise no dicionário ou na internet o significado das palavras: 
a) Etnia: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
b) Miscigenação: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Fonte de imagens: http://professoragabrielameireles.blogspot.com/ 
https://www.publico.pt/2012/07/03/jornal/tambem-houve-castrati-portugueses-24791971 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil#/media/Ficheiro:Brazilian_indians_000.JG 
https://conhecimentocientifico.r7.com/como-eram-os-navios-negreiros-que-traziam-os-africanos-para-o-brasil/ 
Bibliografia: Plano de Aula 40 Semanas 5º ano; editora Rideel; Kelly Cláudia Gonçalves; páginas: 21, 22 e 23. 

Índio - negro - miscigenação 

http://professoragabrielameireles.blogspot.com/
https://www.publico.pt/2012/07/03/jornal/tambem-houve-castrati-portugueses-24791971
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil#/media/Ficheiro:Brazilian_indians_000.JG
https://conhecimentocientifico.r7.com/como-eram-os-navios-negreiros-que-traziam-os-africanos-para-o-brasil/


 
 
 

 
 
 
Dando continuidade aos nossos estudos referentes a Alimentação Saudável e balanceada, 

leia os textos propostos e realize as situações de aprendizagem. 
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Fonte: http://portalescolainfantil.blogspot.com/2018/10/atividades-de-ciencias-alimentacao.html 

 

http://portalescolainfantil.blogspot.com/2018/10/atividades-de-ciencias-alimentacao.html


 

 

 

Fonte: http://katiaprofessora.blogspot.com/2011/06/atividades-de-alimentacao.html 

 

 

 

 

http://katiaprofessora.blogspot.com/2011/06/atividades-de-alimentacao.html


 

 

 

Devemos identificar e respeitar acontecimentos e tradições religiosas de diferentes 
culturas para a preservação das memórias.  

Com base nisso vamos realizar a leitura do texto abaixo, que traz uma orientação 
para a nossa convivência com diferentes culturas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.slideshare.net/amegaertner/apostila-do-1-ano-5-ano-2011. 
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DESMATAMENTO: PREJUÍZO PARA TODOS OS SERES VIVOS 

 
Nas florestas, nas matas, os vegetais e animais vivem em equilíbrio e harmonia. 
Desenhe no quadro abaixo uma paisagem completa, com lagos, árvores, animais e plantas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observe o desenho abaixo. Muitas florestas acabam dessa maneira. 

 
 
Quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não nascem 
mais e com isso os animais que se alimentam de vegetais morrem. 
Agora, com suas próprias palavras, responda: 
O que é o desmatamento? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Quando o homem desmata a floresta ele está prejudicando a natureza? Explique por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Muitas são as causas do desmatamento. 
Algumas vezes são feitas para aumentar os campos de pastagens do gado. 
Outras vezes, para aumentar os campos para plantação. 
E, muitas vezes ainda para retirar a madeira, a fim de usá-la na confecção de móveis e em 
construções. 
 
Escreva uma frase em defesa da natureza. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
DESMATAMENTO: É a derrubada de grande número de árvores. 
EROSÃO: São buracos que aparecem no solo, quando a terra sem suas árvores começa a 
ceder sob a chuva e os ventos. 
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http://ensinar-aprender.com.br/2010/03/animais.html
http://1.bp.blogspot.com/-4BhjZdEFVAc/TewcvLEOfDI/AAAAAAAAFuk/HOl4NRsWnB4/s1600/DESMATAMENTO.JPG


VAMOS REFLETIR!!! 
Por que a erosão vem logo após o desmatamento? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

·      
Complete: 

 
Todos os animais precisam das plantas porque:____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Preservar a natureza é importante porque:_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

APRENDEMOS QUE... 

Os animais precisam dos vegetais que lhe dão abrigo e alimento. 
O desmatamento é a derrubada de grande número de árvores. 
Muitas são as causas do desmatamento. As principais são: aumento de espaço para pastagens do 
gado; corte de árvores para a construção de casas e de móveis; aumento de campos para a 
plantação. 
Com o desmatamento o solo fica pobre, os animais morrem e com isso vem  a erosão. 
As erosões são feridas que aparecem na terá desprotegida, provocadas pela chuva e pelos ventos. 

REFLORESTAMENTO: UMA ESPERANÇA PARA A NATUREZA 

 
Muitas pessoas falam em reflorestamento e em combater a poluição, porém não fazem a sua 
parte. 

·        Jogam lixo nas ruas, nos rios, fazem queimadas nas plantações, matam animais, sem 
necessidade, poluem o ar e a água com inseticidas, agrotóxicos etc.; 

 
TODOS NÓS PODEMOS E DEVEMOS PRESERVAR A NATUREZA! 

 
 
b) Escreva o nome de uma Floresta brasileira que está sendo destruída 
__________________________. 
 
c) Escreva uma sugestão para salvar nossas florestas da destruição.____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

Fonte: http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/atividades-meio-ambiente-5-ano.html 
 

 

http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/atividades-meio-ambiente-5-ano.html
http://2.bp.blogspot.com/-WiyA1Cg-ZeM/TewdEfzSy3I/AAAAAAAAFuo/pszx9woexx0/s1600/DESMATAMENTO2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-W91NvO0SMVs/TewdNGOErTI/AAAAAAAAFus/8Idk3TocXUc/s1600/DESMATAMENTO3.JPG


 
 
 
 

 
 

1) Leia o texto: 
 

O gigante egoísta 
 

Era uma vez um gigante que tinha uma bonita casa com um jardim florido. Ele 
não gostava que crianças brincassem lá. Um dia, foi viajar e as crianças assim 
puderam brincar sossegadas. 

O jardim era todo florido, árvores de todas as espécies, flores 
multicolores e pássaros cantadores. 

-Que bom que é estar aqui! Diziam as crianças. 
Mas um dia, o gigante voltou de sua viagem, ficou zangado ao ver os pequenos e 

gritou: 
-Este jardim é só meu! Ninguém mais pode vir divertir-se aqui, e colocou no 

jardim este aviso:  
QUEM ENTRAR SERÁ CASTIGADO 

E assim o tempo passou... 
Veio à primavera, tudo se encheu de flores. Só o jardim do gigante continuava o 

inverno. Nem os passarinhos iam lá cantar. 
Certo dia, porém, o gigante olhou pela janela, ouviu melodias e viu o jardim todo 

florido. Então pulou da cama, porque havia muito tempo que não ouvia música 
maravilhosa dos pássaros e a cor das flores. E viu sobre a relva muitas crianças 
brincando: é que elas haviam quebrado um pedacinho do muro e entrado pelo jardim. 

O gigante compreendeu que o seu egoísmo tinha tornado sua vida triste e vazia. 
Derrubou o muro e foi brincar com as crianças. 

Dali por diante, nunca mais a primavera deixou de visitar 
o seu jardim. Então ele tornou-se amigo das crianças. 
 

2) Compreendendo o texto: 
 

a) Qual é o título do texto?  
 

b) Como as crianças conseguiram entrar no jardim?  
 

c) Qual a característica marcante do gigante nesse texto: vaidade, egoísmo ou preguiça? 
 

d) Por que as crianças tiveram que esperar o gigante viajar, para brincarem no seu jardim? 
 

e) Como era o jardim do gigante? 
 

f) Copie o aviso que o gigante colocou no jardim. 
 

g) O que aconteceu com o jardim do gigante quando as crianças deixaram de ir lá? 
 

3) Complete as palavras com a ortografiacorreta: X ou CH: 
 ____iclete ____aminé                abaca____i             fle____a 
 ____uva en____ada               ____urrasco             cai____a 
____upeta me____erica            li____o             ____ocolate 
mo____ila en____ente              ____apéu             ei____o 
ca____orro ma____ado              pei____e             ____arope 
 ____ícara ____uteira                fai____a                    ____ute 
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traz atrás trás 

 
 

4) Complete as frases com a opção correta: 

 

 
 
 

a) Todos os dias, papai _________ pão quentinho da padaria. 
 
b) Para _________, cachorrinho! Não pule em mim. 

 
c) Há um pé de manga _________ da minha casa. 

 
d) Tem um cofre _________ daquele quadro. 

 
e) Por _________ daquela montanha, passa um rio. 

 
f) Sofia sempre _________ frutas para o lanche. 

 
g) Papai _________ boas notícias para nós. 

 

 

8) Faça uma ilustração do texto “O gigante egoísta”. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Marque com X a alternativa correta das questões abaixo: 

 
1) O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Já foram colocadas 7 
cerâmicas, como mostra a figura: 

 

Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso?       (  )6 ( )7    (  )8        ( )15 

2) Roberta comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? 

 

(  ) R$22,80 ()R$ 31,80 ( )R$32,80         ( )R$77,50 

 

3) No ábaco abaixo, Cristina representou um número: 

 

Qual foi o número representado por Cristina?   

(  ) 4.131         (  )10.314 (   )41.301         (  ) 1.314 

 

4) O gráfico, a seguir, mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja nos meses de 
maio, junho, julho e agosto. 

 

De acordo com o gráfico, observa-se que: 
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(  ) em maio venderam-se menos carros do que em agosto 

(   ) julho foi o mês no qual se venderam menos carros 

(   ) agosto foi o mês no qual se venderam mais carros. 

  (   ) em junho vendeu-se a mesma quantidade de carros que em agosto. 

 

5) Veja a reta numérica abaixo. Nessa reta, o ponto P corresponde ao 
número 

 

(  ) 14        (  ) 20         (  ) 24       (  ) 4 

6) A Professora pediu a João que usasse a régua para medir o tamanho do seu lápis. 
Porém, a régua de João estava quebrada. Observe como ele fez. Qual o comprimento do 
lápis de João? 

 

(  ) 3 cm(  ) 5 cm(  ) 8 cm          (  ) 11 cm 

 

7) O algarismo 2, no número 34 286, encontra-se na ordem das: 
(  ) unidades de milhar                 (  ) unidades simples     

(  ) dezenas simples                     (  ) centenas simples 

 

8) A Professora de Pedro pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma: 
4 x 1 000 + 3 x 10 + 5 x 1. Qual foi o número pedido? 

( ) 4035         ( ) 4305       ( ) 5034          (   ) 5435 

9) Na escola de Lívia, o horário do recreio foi definido como mostram os quadros abaixo.  
 

 

Esse recreio tem a duração de: 
( ) 10 minutos           (   ) 15 minutos          ( ) 20 minutos            (  ) 30 minutos 

10) O número representado no ábaco da figura é: 

 

(   ) 42 648       (    ) 46482         (    )84 624        (   ) 40 278 

https://profwarles.blogspot.com/acesso em 12/05/2020. 

https://profwarles.blogspot.com/acesso


 

 

 

1- Observe o caça-palavras abaixo e encontre o nome de diversos esportes 

olímpicos. 

 

  

misturadealegria.blogspot.com disponível em 12/05/2020 
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Atividade domiciliar de Inglês 
Turmas: 5º ano 
Carga horária: 1 hora/ semana 
Atividade referente ao período do dia 18/05/2020 ao dia 22/05/2020 
 

EXERCÍCIOS 

1. Leia a seguinte letra da música “Finger Family Song” e faça o que se pede:

 

Finger Family Song 
 
Daddy finger, daddy finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
 
Mommy finger, mommy finger, where are 
you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
 
Brother finger, brother finger, where are 
you? 

Here I am, here I am, how do you do? 
 
Sister finger, sister finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
 
Baby finger, baby finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 

 
Fonte: https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html (acessado em 05/05/2020) 

 

a) Relacione as frases da música em inglês com a sua tradução em português:  

 

(1) Daddy finger 
(2) where are you? 
(3) Mommy finger 
(4) Here I am 
(5) Brother finger 
(6) how do you do? 
(7) Sister finger 
(8) Baby finger 

(   ) Bebê dedo 
(   ) Irmã dedo 
(   ) onde está você? 
(   ) Papai dedo 
(   ) Mamãe dedo 
(   ) Estou aqui 
(   ) Irmão dedo 
(   ) como você vai?

 

Fonte: https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html (acessado em 05/05/2020) 

 

 

b) Escreva a frase da música em inglês que você mais gostou.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

c) Assista ao vídeo da música “Finger Family Song” disponível no Youtube no site 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=aZCyTTDPfto&feature=emb_title e divirta-

se cantando a música! 

 

 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html
https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=aZCyTTDPfto&feature=emb_title


 

Secretaria Municipal de Educação 

ESCOLA   

Disciplina: Arte Período: 18/05 /2020 a 

22/05/2020  Carga horária: 1 h semanal 

 

Atividades Domiciliares 5º Ano 

Figura Geométrica, recorte e 
colagem 

As formas Geométricas Planas são: 

 

 
As formas geométricas sempre chamaram atenção dos artistas plásticos em geral. O 

trabalho de compor com figuras geométricas é uma maneira para descobrir combinações, 
pontos de apoio e equilíbrio. 

A arte de criar composições figurativas e abstratas, na técnica de colagem, é uma maravilha, 
que podemos empreender pelos mistérios das formas e a magia das cores. Podemos criar 
usando figuras iguais ou diferentes, as cores podem ser as mesma ou variadas. A composição 
de figuras recortadas em papel de uma mesma cor, colada em posições variadas, dá um efeito 
de movimento, a combinação de figuras geométricas, além de funcional, é fantástica. 

Atividade 

Use sua criatividade! Explore o máximo das figuras geométricas, criando um desenho 
empregando figuras geométricas iguais ou diferentes, cores variadas usando papel colorido, 
retalho de EVA, retalho de tecido, livros, revista ou até mesmo embrulho de presente para 
decorar seu trabalho. 

Observe 2 exemplos: 
 

Fonte:http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-figuras.html?spref=pi 

http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-figuras.html?spref=pi
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