
Atividades 5º ano- 13ª semana 
Atividades de Português 

 
 
 
 

 
Responde: 
 

1) Em qual período do ano acontecem as Festas Juninas? 
___________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

2) Onde originou-se as Festas Juninas? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________ 
 

3) Em qual região do país há uma grande valorização das Festas Juninas? 
___________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

4) Cite algumas comidas típicas da Festa Junina: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________ 
 

5) Quando realizamos nossa Festa Julina na escola, o que você mais gosta? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________ 
 

6) Este ano, estamos vivenciando uma situação mundial diferente, que nos 
impede de realizarmos nossa tradicional festa. Mas podemos lembrar de 
algumas comidas típicas que gostamos tanto e que estão presentes nas 
Festas Juninas. Sendo assim, convido você e sua família, a preparar uma 
dessas receitas deliciosas que encontramos nas festas, compartilhar esse 
momento delicioso com pessoas especiais e também, é uma forma de 
estarmos mais pertos, mesmo que distantes. 
As receitas a seguir são apenas sugestões, você pode fazer a receita de 
sua preferência, aquela que sua família já está acostumada e conhece 
muito bem. Pode ser outra receita também, não necessariamente estas que 
a professora colocou na atividade. 
Após sua receita estar pronta, tire uma foto juntamente com sua família e 
publique no nosso grupo de Watts. 

 
 
 
 
 
 



Bolo de Milho 
 
Ingredientes: 

 5 ovos 

 1 xicara de óleo 

 2 xicara açúcar 

 2 xicara farinha de trigo 

 1 colher fermento em pó 

 2 latas de milho verde 
  

Modo de Preparo 
1. Bater no liquidificador o milho, óleo e o ovos Em um recipiente colocar 

o liquido batido, acrescentar farinha, açúcar e o fermento Misture tudo 
com uma colher Vai ficar uma massa grossa Em uma forma untada e 
farinhada colocar a massa 

2. Levar ao forno pré aquecido 40 minutos 
 

Pipoca Doce 

INGREDIENTES 

 1 xícara (chá) de milho para pipoca 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 1/2 xícara (chá) de óleo 

 1/2 colher (chá) de corante alimentício vermelho (opcional) 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela de fundo grosso, coloque o milho, o açúcar e o óleo. 

2. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por 15 minutos ou até formar 

uma calda grossa. 

3. Adicione o corante e espere toda pipoca estourar. 

4. Espalhe sobre uma assadeira para esfriar. 

5. Sirva em saquinhos. 

6. Pipoca Salgada 

7. INGREDIENTES 

 1 xícara de milho de pipoca 

 1 colher (café) rasa de sal 

 2 colheres de manteiga 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela, coloque a manteiga e mexa até derreta. 

2. Depois de derretida, acrescente o milho, sem parar de misturar. 

3. Depois que começar a estourar, tampe e misture de 30 em 30 

segundos. 

4. Depois de estourada, vire em um recipiente, acrescente o sal e misture. 

5. Depois é só se divertir e comer bastante. 

Cri Cri de amendoim 



Ingredientes 

500 gramas amendoim 

1 xícara de chá açúcar 

1 xícara de chá Nescau 

1 xícara de chá água 

Passo a passo 

Em uma panela põe todos os ingredientes, coloque no fogo baixo, e 

mexa bem até a água secar e os amendoins ficarem soltos na panela. 

Depois de solto, põe numa assadeira e deixe esfriar. 

Pronto para servir. 

 



 

 

 

 

Atividades de ciências 

Livro: Encontros Ciências 

Páginas: 74, 75, 76 e 77 

Fazer a leitura dos textos e responder as questões no livro. 

Atividades de geografia 

Exercícios de revisão sobre Clima: 

1) Clima pode ser definido como _____________________ 

_____________________________________________ 

 

2) Tempo pode ser definido como ____________________ 

_____________________________________________ 
 

 

3) As previsões climáticas procuram nos dizer como estará o clima 

______________________________________ 

 

4) As previsões meteorológicas são responsáveis por nos dizer 

como será o tempo ___________________ 

 
 

5) No Brasil, encontramos 5 tipos de clima, que são 

________________, __________________________, 

_________________, _________________________, 

__________________. 

 

6) Clima muito quente e úmido, com altas temperaturas e grande 

umidade, são características do clima 

_________________________________. 

7) Em geral apresenta chuvas distribuídas pelos meses do ano, 

este é o clima _____________________________. 

 



8) Clima caracterizado por temperaturas elevadas e chuvas 

abundantes é o clima ___________________________. 

 

 

9) Apresenta verões chuvoso com temperaturas elevadas e 

invernos secos com temperaturas amenas, este é o clima 

_____________________________. 

 

10)  Este clima abrange parte dos seguintes estados: Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia, é o clima 

___________________________________________. 

 

 

11)  Clima predominante no RS é o __________________ que 

apresenta duas estações _____________________. 

 

 

12)   No inverno, os ventos recebem o nome de 

___________________ ou pampeiro e surgem de massas de ar 

do polo Sul.  

 

Atividades de História 

Missões ou reduções Jesuíticas 

As missões eram povoados indígenas criados e administrados por 

padres jesuítas no Brasil Colônia, entre os séculos 16 e 18. O principal 

objetivo era catequizar os índios(ensinar a religião católica). A 

catequização, no entanto, tinha efeitos colaterais que não 

interessavam aos conquistadores portugueses. Para que adotasse a 

fé cristã, a população indígena tinha de ser instruída e ganhava 

conhecimentos de leitura e escrita. Além disso, os índios reunidos 

nesses aldeamentos não eram escravizados,    como geralmente 

ocorria em outros lugares. Eles viviam do cultivo da terra, se valendo 

e técnicas agrícolas ensinadas pelos religiosos. Com o tempo, muitas 

missões prosperaram e acabaram virando uma ameaça à 

centralização de poder pretendida pela Coroa. Resultado: em 1759, 

os jesuítas foram expulsos do Brasil, acusados de controlar um 

"Estado dentro do Estado" e de incentivar os guaranis contra o 

domínio português. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem que demonstra a organização das Missões Jesuíticas 

 
 
 
 

 
Responda no caderno: 
1)Quem criou e administrava as missões jesuíticas? 
2)Em que época estes agrupamentos foram criados? 
3)Qual o principal objetivo da criação das missões jesuíticas? 
4)O que os indígenas aprendiam nestas aldeias? 
5)Em que ano os jesuítas forma expulsos do Brasil? Por qual 

motivo? 
6)Converse em casa e escreva como é a vida dos  indígenas 

que estão presentes em nosso município. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTES ALIMENTOS 

SÃO CONSUMIDOS 

POR NÓS 

ATUALMENTE E 

TEM ORIGEM 

INDÍGENA. 

 

 

 

Os indígenas do passado viviam em situação diferente dos dias 

atuais, associa as frases com o passado e presente dos indígenas: 

 

              Ensino Religioso 

O milho é um alimento de origem indígena. As lendas indígenas 

sempre estão muito ligadas à religiosidade e às crenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia  “ A lenda do milho”, e depois pesquise pesquise outra lenda 

indígena e descreva em poucas palavras sobre o que ela fala: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



Aula de Arte – música, som das palavras. 

Essa semana, vamos brincar com a música, falando os sons das 

palavras unidas produzindo uma melodia. 

Para ajudar a entender podemos abrir o livro didático na página 99, 

esse é o exercício que vamos fazer, vou colocar algumas figuras 

referentes a aula de artes e tu vais escrever os nomes dos objetos 

todos juntos como o exemplo do livro e depois ler tudo junto em voz 

alta, as letras que estiverem em maiúscula soam mais forte, vamos 

tentar? 

 

tinTAboRRAchaLÁpisdeCORpinCEL 

Essa brincadeira nos mostra as sonoridades que podemos criar com 

as palavras, agora vamos fazer uma sequência de três ou quatro 

palavras e postar no whatsapp indicando um colega para cantar! 

Vamos ver quem consegue!!! 

 

Atividade de Matemática 

Cálculo de porcentagem: 

Para calcularmos a porcentagem,dividimos o valor inteiro por 

100. Depois multiplicamos pela quantidade de partes que queremos. 

Exemplo: 

A- 2% de 2000= 

             2000 : 100 = 20 x 2= 40 

 

B-  5% de 1500= 

1500:100 = 15 x 5= 75 

 

C- 30% de 2500= 

2500:100 = 25 x 30 = 750 

(Vou fazer um vídeo com os exemplos acima e colocar no grupo) 

 

Tente resolver você!! Se precisar chame no grupo ou no privado: 

Resolva: 

a) 14% de 2400= 

 

 

 

b)32 % de 7200= 

 

 

 

 

c) 51 % 23.600= 

 

 

 



 

 

 

 



 

Livro de Matemática 

 

 Páginas : 93,94,95 e 96( Ler as explicações); 

Página 97: Resolver atividades 1,2 e 3. 

Página 98 : Ver vídeo no grupo e resolver atividades 4,5 e 6. 

 

 

 

 

Plano de aula Educação física 

Altetismo 

Salto em altura 

Cada aluno, após realizar uma seção de alongamentos, deverá 

realizar 8 saltos para cada perna (lado) de salto em altura, utilizando 

a técnica “tesoura”. 

O obstáculo deve ser feito com corda e com ajuda de familiares. 

Começando de uma altura baixa e com aumento gradativo. 

Importante realizar a técnica aprendida na aula de educação física 

(tesoura), com volta bem aberta usando a perna de dentro. 

Realizar um vídeo do exercício e enviar para o professor. 

 

 

 

Corrida em uma perna. 

Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio e velocidade. 

Descrição da atividade: deverá montar um ponto de partida e um de 

chegada. As crianças deverão ficar posicionadas em fila, cada uma 

segurará uma das pernas flexionadas para trás. 

Quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até alcançarem a 

linha de chegada, ganhará quem ultrapassar a linha de chegada 

primeiro 


