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Atividades de geografia: 

Revisão sobre Hidrografia 

1) Marque a resposta certa: 

a) A ciência que estuda os rios, lagos, mares, etc., chama-se: 

(      ) hidrelétrica 

(      ) hidrografia 

(      ) hidrográfica 

 

b) O lugar onde o rio nasce chama-se: 

(       ) foz 

(       ) delta 

(       ) cabeceira 

 

c) O litoral brasileiro é banhado pelo: 

(       ) Oceano Pacífico 

(       ) Oceano Índico 

(       ) Oceano Atlântico 

 

d) As bacias hidrográficas mais importantes do nosso país são um 

total de ______ 

(        ) 5 

(        ) 7 

(        ) 9 

Que são elas: _____________, ________________, 

________________, _____________________, 

__________________, _____________________, 

____________________, ___________________, 

_____________________. 

 

e) O Rio Grande do Sul possui _______ rios: 

(     ) 76 

(     ) 86 

(     ) 46 

 

f) O rio mais extenso do RS é o: 

(     ) Rio da Prata 

(     ) Rio Uruguai 

(     ) Rio Camaquã 

 

g) As bacias hidrográficas do RS são: 

(      ) Litoral, Camaquã, Dos Patos 

(      ) Uruguai, Litoral, Jacuí 

(      ) Uruguai, Guaíba, Litoral 

 

h) ____________ é o lugar onde o rio corre: 

(     ) margens 

(     ) foz 

(     ) leito 

 

i) ________________ são rios que desaguam em outros rios: 

(     ) riachos 

(     ) lagos 

(     ) afluentes 

 

2) 2) Diferencie Lago de Lagoa: 

3) ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 



Atividades de Matemática: 

 

Resolva: 

 

1) Jéssica recebeu seu salário da semana R$ 150,00. Ela 

comprou um fone de ouvido por R$ 23,50, uma capinha para 

seu celular por R$ 17,63 e uma carteira por R$ 37,90. Quanto 

ela gastou? Quanto dinheiro sobrou para ela? 

R:__________________________________________________ 

 

 

 

2) Pedro comprou uma sanduicheira por R$ 120,00. Depois de 

um tempo ele vendeu para sua amiga, em três parcelas de R$ 

48,00. Ele teve lucro ou prejuízo? De quanto? 

R:__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3) João comprou 22 calças jeans para vender, ele pagou em cada 

uma R$ 160,00.  

a) Quanto ele gastou no total?  

R: _______________________________________ 

 

 

 

b) Sabemos que depois de vender as 22 calças ele lucrou R$ 

660,00 por quanto ele vendeu cada calça?  

R: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



LIVRO DE MATEMÁTICA 

Página 78 e 79- Ler - Ideias de multiplicação e divisão. 

Página 80- Realizar atividades 1, 2 e 3 (Multiplicação e divisão). 

Página 81, 82 e 83 – Ler e recordar (Situações de Multiplicação) 

Página 85 – Resolver atividades 1 e 2 (Multiplicação) 

Página 86- Resolver 3, 4 e 5 (Multiplicação) 

 

 

 

 

 

Atividade de História 

Escravidão no Brasil 
Chegada ao Brasil 

A chegada era marcada, inicialmente, pela burocracia. 
Classificados por sexo e idade posteriormente eram enviados para o 
local onde se faziam os leilões de escravos. 

Como chegavam bastante debilitados: doenças, feridas na 
pele, com vermes e escorbuto e com pouco peso era preciso 
valorizar a “mercadoria” e para venda os cativos eram limpos, 
tinham os cabelos e barbas cortados, e passavam óleo na sua pele. 
Neste momento recebiam uma alimentação mais cuidadosa para 
melhorar o aspecto. Já para esconder a aparência depressiva – 
chamada de banzo - causada pela exploração e imigração forçada 
recebiam produtos estimulantes como tabaco. 

Além da venda em locais determinados, homens e mulheres 
escravizados eram anunciados nos jornais. Ao buscar os jornais do 
período este tipo de anúncio é facilmente encontrado. Postos à 
venda a partir do seu sexo, idade e etnia a preferência se dava por 
homens adultos – os mais caros. A venda envolvia garantias: caso o 

escravo apresentasse alguma doença ou debilidade física nos 
quinze dias sequentes à venda podia ser devolvido. 

Locais de aplicação da mão de obra escrava 

Aqui os escravizados foram destinados ao trabalho na cana 
de açúcar, nas minas de ouro e diamantes, nas fazendas de café ou 
mesmo no trabalho doméstico ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII 
e XIX. O comércio de homens e mulheres africanos ocasionou na 
morte e no sofrimento de milhões de pessoas. 

Havia diferenças entre os escravos domésticos e os do 
campo. Os destinados às casas-grandes viviam uma vida mais 
próxima dos senhores, e conheciam a fundo seu cotidiano. Por isso 
mesmo houve uma delimitação bastante evidente nas casas entre 
as áreas sociais e de serviço, presentes até hoje nos elevadores de 
edifícios separados entre social e de serviço, que servem para 
demarcar os lugares sociais de patrões e empregados. Já os 
escravizados destinados ao trabalho no campo levavam uma vida 
mais sacrificada embora ambas as formas de trabalho fossem 
forçadas e de exploração. 

A escravidão foi um processo de extrema violência. Os 
escravizados eram assombrados pela presença dos castigos físicos 
e das punições públicas. Várias foram as formas de humilhação. O 
tronco, o açoite, as humilhações, o uso de ganchos no pescoço ou 
as correntes presas ao chão representavam a violência a que eram 
submetidos. A escravidão é um sistema que só funciona com a 
presença da violência. 

Homens e mulheres não foram passivos ao sistema a que 
foram submetidos reagindo das mais variadas formas. 

 
Responda no caderno, sobre o texto: 
 

1) De que formas os escravos eram vendidos quando chegavam ao Brasil? 
2) Que cuidados os traficantes de escravos tinham com eles depois que 

chegavam ao Brasil e antes de vende-los? 
3) Onde, geralmente, os escravos trabalhavam quando chegavam ao Brasil? 
4) Que tipos de castigos físicos eram aplicados aos escravos? 

 
 



Aula de Arte – Professora Paloma 
 

Festas populares brasileiras 
 

Estas são algumas das festas populares realizadas no brasil, 
algumas são típicas de uma única região e outras são comemoradas em 
quase todo o país. 

                    
A Lavagem do Bonfim é uma celebração inter-religiosa que tem 

lugar em Salvador da Bahia, Brasil. Acontece na quinta feira que antecede 
o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro. 

Realizado em: Salvador 
Observâncias: Todos se vestem de branco, a cor do orixá, e 

percorrem 8 km em procissão, desde o largo da Conceição até o largo do 
Bonfim. 

Tipo de evento: Histórico, Cultural, Religioso 
Religião: Catolicismo, Candomblé 
O banho de folhas e lavagem das escadarias com água de cheiro 

marcam o festejo na Bahia   
 

 

Como podemos ver nas imagens os festejos de carnaval são 
comemorados de várias maneiras diferentes no Brasil 

Carnaval é um festival do cristianismo ocidental que ocorre antes 
da estação litúrgica da Quaresma. Os principais eventos ocorrem 
tipicamente durante fevereiro ou início de março, durante o período 
historicamente conhecido como Tempo da Septuagésima. 

O Carnaval é um período de festas populares realizadas durante o 
dia e à noite. As comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de 
fevereiro ou março, começando no sábado e estendendo-se até a Terça-
feira de Carnaval. 

As celebrações carnavalescas terminam na Quarta-feira de Cinzas, 
dia que marca o início da Quaresma — período de 40 dias que segue até 
a Sexta-feira Santa, dois dias antes da Páscoa. 
Data: seg., 15 de fev. de 2021 – ter., 16 de fev. de 2021 
Ano de 2020: 25 de fevereiro 
Ano de 2019: 5 de março 
Ano de 2021: 16 de fevereiro 
Tipo: Secular 

 

 
Pescadores e fiéis festejam em cortejo pelas águas, em inúmeros 

barcos, conduzindo flores e outros presentes para a Rainha das Águas.  
 Esta é uma das maiores manifestações religiosas públicas do 
candomblé. As ruas ficam tomadas de pessoas para assistir à saída das 
embarcações com as oferendas. 

Na Festa de Iemanjá, fiéis e simpatizantes pulam sete ondas, 
acendem velas e lançam ao mar diversas oferendas, esta festa ocorre nas 
cidades que possuem mar, rios, lagoas ou lagunas. 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+realizado+em&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML9OSy0620s8uiM8p108qik9LLS7JLEvMscrJT04syczPW8Qql5NYlpiemquQkq-QlJ-XlpmrUJSamJNZlQgUSM0FAGHmnm1QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQ6BMoADAkegQIBxAC&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=Salvador&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML1Pi1M_VN7AsL8_J0pLLTrbSzy6IzynXTyqKT0stLsksS8yxyslPTizJzM9bxMoRnJhTlpiSX7SDlREA6Y5GUUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQmxMoATAkegQIBxAD&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+observ%C3%A2ncias&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML9NSzE620s8uiM8p108qik9LLS7JLEvMscpPKk4tKkvMS04tXsQqn5NYlpiemquQkq-QlJ-XlpmrAJE_vCgvOTOxGADfUI8RVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQ6BMoADAlegQIChAC&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+tipo+de+evento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML9NSy0620s8uiM8p108qik9LLS7JLEvMsSqpLEiNz0-DCyxiVchJLEtMT81VSMlXSMrPS8vMVSjJLMhXSElVSC1LzSvJBwDCjz4GWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQ6BMoADAmegQICxAC&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+hist%C3%B3rico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML1PiBXEMkyqr0issTSu01LKTrfSzC-JzyvWTiuLTUotLMssSc6xKKgtS4_PT4AKLWGVyEssS01NzFVLyFZLy89IycxUyMotLDm8uykzO38HKCADkpsrqaAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQmxMoATAmegQICxAD&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+cultural&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML1PiBXEMkyqrUgyNi4y01LKTrfSzC-JzyvWTiuLTUotLMssSc6xKKgtS4_PT4AKLWKVyEssS01NzFVLyFZLy89IycxWSS3NKSosSc3awMgIAXm03AWYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQmxMoAjAmegQICxAE&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+religioso&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML1PiBXEMk01NLMxNSuK11LKTrfSzC-JzyvWTiuLTUotLMssSc6xKKgtS4_PT4AKLWKVzEssS01NzFVLyFZLy89IycxWKUnMy0zPzi_N3sDICAKZkZ8tnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQmxMoAzAmegQICxAF&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=lavagem+do+bonfim+religi%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML9PSyk620s8uiM8p108qik9LLS7JLEvMsUpLTSwpLUpNic_Miy9KzclMz8zPW8QqnZNYlpiemquQkq-QlJ-XlpmrAJE8vDgfADzk65FZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQ6BMoADAnegQICRAC&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=Catolicismo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML1Pi1M_VN0i2KK8o0NLKTrbSzy6IzynXTyqKT0stLsksS8yxSktNLCktSk2Jz8yLL0rNyUzPzM9bxMrtnFiSn5OZnFmcm7-DlREA6Cgu5lcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQmxMoATAnegQICRAD&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421&q=Candombl%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLINrRML1Pi1M_VNzBKK8ux0NLKTrbSzy6IzynXTyqKT0stLsksS8yxSktNLCktSk2Jz8yLL0rNyUzPzM9bxMrlnJiXkp-blHN45Q5WRgC9n3izVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF362GvuXpAhXED7kGHTXDAasQmxMoAjAnegQICRAE&sxsrf=ALeKk016484CA1JqvDhjjKaixXVUAJvQOA:1591181780421
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/carnaval-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/pascoa/datadapascoa.htm
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859&q=carnaval+data&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sMyxTNOSyE620k8tS80rKdbPyM_JTEmstEpJLEktXsTKm5xYlJdYlpijABRIBAAgMje7NgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjPvZfMvuXpAhXsGLkGHeiRC9sQ6BMoADAmegQIBBAC&sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859&q=carnaval+ano+de+2020&sa=X&ved=2ahUKEwjPvZfMvuXpAhXsGLkGHeiRC9sQ6BMoADAnegQIBxAC&sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859&q=carnaval+ano+de+2019&sa=X&ved=2ahUKEwjPvZfMvuXpAhXsGLkGHeiRC9sQ6BMoADAoegQIChAC&sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859&q=carnaval+ano+de+2021&sa=X&ved=2ahUKEwjPvZfMvuXpAhXsGLkGHeiRC9sQ6BMoADApegQICRAC&sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859&q=carnaval+tipo&sa=X&ved=2ahUKEwjPvZfMvuXpAhXsGLkGHeiRC9sQ6BMoADAqegQIBRAC&sxsrf=ALeKk01kw9R09hdeZxdwCRv5keaF2Ggw8w:1591181926859


  
A festa de São João no Sul é aquecida pelo ritmo do vanerão, uma 

dança típica entre os gaúchos e também muito popular no Paraná e Santa 
Catarina. Os quitutes da Festa Junina em sua maioria são feitos com 
Milho, tendo como destaque os pratos principais: Bolo de milho, Milho, 
Pamonha, Mingau de milho e muitos outros. 
Em cada região do Brasil a Festa Junina tem um jeito de ser comemorada, 
na região Sul, o diferencial desta que é uma das festas populares 
brasileiras de maior sucesso, são as tradicionais quermesses e arraiá 
juninos. Com fogueiras, danças típicas, diversas barraquinhas de comida e 
de brincadeiras. 

 
                                    Beleza e natureza no Festival Folclórico de Parintins 

 
A tradição do evento é dividida entre dois personagens: o Boi 

caprichoso, da cor azul e o Boi Garantido, da cor vermelha, que disputam 
o posto de mais belo, em apresentações sensacionais que duram 3 dias. 
Esta sem dúvidas, é uma festa popular brasileira que merece ser 
conhecida. 

 
Coronel Gaúcho desfilando a cavalo na Semana Farroupilha de 2006. 

A Semana Farroupilha é um evento festivo da Cultura gaúcha, que 
se comemora de 13 a 15 de setembro com desfiles 
em homenagem a líderes da Revolução Farroupilha. O evento lembra o 
começo da Revolução Farroupilha que ocorreu em 20 de setembro de 
1835, mais longa revolução do Brasil, que durou quase dez anos e tinha 
como ideal liberdade, igualdade e humanidade. A semana farroupilha é 
uma semana que todos gaúchos vão para as ruas comemorar, tomando 
um chimarrão e celebrando com desfiles, shows e se caracterizando de 
forma adequada. Com as moças de vestido de prenda e os homens de 
bombacha, lenço, guaiaca, chapéu, entre outros. 
 
Veja se consegues adivinhar de qual estado ou região do Brasil estas 
festas populares fazem parte: 

 Lavagem do Bonfim – 
janeiro._______________________________ 

 Carnaval – entre fevereiro e 
março.___________________________ 

 Festa de São João – junho. 
________________________________ 

 Festival Folclórico de Parintins - 
junho.________________________ 

 Festa do Peão de Barretos – agosto. 
_________________________ 

 Semana farroupilha – setembro. 
_____________________________ 

 Círio de Nazaré – outubro. 
_________________________________ 

 Oktoberfest – outubro. 
____________________________________ 

  
Qual festa é tradicional na nossa região? 
Temos algumas comemorações populares que não foram citadas no 
texto? Quais? 
Faz um trabalho que represente a festa popular que mais gostas, pode ser 
pintura, desenho, colagem, ou qualquer outra forma que represente a 
festa, fotografa e manda pelo whatsapp. Bom trabalho! 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gaucho-a-cavalo.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%BAcho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_ga%C3%BAcha
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homenagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Farroupilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Farroupilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano


Atividade de Educação Física - 5º ano – corrida do saci 

Objetivo: 

 Tem como objetivo trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio e 

velocidade. 

Descrição da atividade:   

Os país ou alguém adulto 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, na posição de 

saci. 

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

linha de chegada. Repetir a corrida com a outra perna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de Ciências 

 

Jogo da memória 

 

Na semana passada, vimos no livro de ciências os Objetivos de 

desenvolvimento sustentável da Organização da Nações Unidas 

(ONU), aprovados em setembro de 2015. 

Com o objetivo de conhecer cada um deles este jogo da memória foi 

criado. 

 

Como funciona? 

Você pode colar em um papel mais grosso, após recortar e começar 

a brincadeira. 

 

De que forma jogar? 

Todas as peças devem estar viradas com o desenho/escrita para 

baixo, seu objetivo é encontrar o desenho e o significado de cada 

desenho. 

 

Convide um amigo ou um familiar e bom jogo! 

 

 Não esqueça de tirar uma foto deste momento e enviar para a 

sua professora ou postar lá no grupo da turma!! 

 

 



 



 


