
                Atividades da 10ª semana  – Antônio Curi – 5º ANO – Português 

                                       Leitura e Interpretação 

                                O burro e o grilo 

          Vinha um burro certa vez, alegremente a trotar, quando parou de repente, para ouvir um 

grilo cantar: 

           _ Que maravilhoso canto! Cante outra vez para mim. Eu tudo, tudo faria, para poder 

cantar assim. Ele canta muito bem e eu só consigo zurrar. Se eu comesse o que ele come, 

talvez pudesse cantar. Escute aqui, amiguinho, você quando está com fome, também gosta de 

capim? Diga-me o que você come. 

          _ Ora, ora, eu como pouco, isso nem me dá trabalho, minha comida aqui está: Eu me 

alimento de orvalho. 

          _ Só de orvalho? Oh, muito bem, pois vou comê-lo também. 

         Desse dia em diante o coitado do burrinho de tanto comer orvalho ficou magrinho, 

magrinho. Depois tentou cantar, mas só conseguiu zurrar. 

         O grilo que nesse instante, de seu galho tudo ouvia, perguntou; 

       _“Nossa! Que foi que houve? Por que essa gritaria?”      

        _ Ai, amigo! Estou tão fraco, estou magro como o quê, de tanto comer orvalho, para 

cantar como você. 

         _ Ora essa, que tolice! Não queira igualar-se a mim. Os burros devem zurrar e devem 

comer capim. 

      Moral: Pois que lhe sirva de lição, e que aprenda de uma vez: Cada qual com seu destino, 

cada qual como Deus fez.   

                            Atividades 

1) Este texto é: 

(    ) Um conto        (    ) Uma notícia     (    ) Uma fábula      (    ) Uma poesia 

2) O que deixa o burro admirado ao encontrar o grão? 

a) A fome do grilo.    

b) O orvalho que o grilo comia. 

c) O maravilhoso canto do grilo 

d) A quantidade que o grilo comia 

3) Por que o burro passou a se alimentar de orvalho? 

a) Para cantar como o grilo. 

b) Para poder gritar bem alto. 

c) Para ficar magro como o grilo. 

d) Para somente provar o alimento do grilo e ver se era bom. 

4) Releia uma das falas que aparece no texto lido. 



_”Nossa! Que foi que houve? Por que essa gritaria? 

. De quem é essa fala? 

a)  Do grilo       b) Do narrador     c) Do burro 

5) O sinal de pontuação que indica que a frase anterior é uma fala, é? 

a) A interrogação     b) As aspas   c) O travessão    d) A exclamação 

6) É hora de produzir texto! Capriche! 

    Produção Textual 

João queria contar para o seu pai esta fábula, porém com um final diferente. 

Ajude João a contar a fábula, escrevendo um final diferente para a história: Use a 

criatividade. 

                          O burro e o grilo 

         Vinha um burro certa vez, alegremente a trotar, quando parou de repente, para 

ouvir um grilo cantar. 

          _ Que maravilhoso canto! Cante outra vez para mim. Eu tudo, tudo faria, para 

poder cantar assim. Ele canta muito bem e eu só consigo zurrar. Se eu comesse o que 

ele come, talvez pudesse cantar. Escute aqui, amiguinho, você quando está com fome, 

também gosta de capim? Diga-me o que você come. 

            _ Ora, ora, eu como pouco, isso nem me dá trabalho, minha comida aqui está: 

Eu me alimento de orvalho. 
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         Retira do texto “ O burro e o grilo”: 

a) Duas palavras que estão no diminutivo: ..............................,   ................................ 

b) Três adjetivos: ................................    ...................................   ................................. 

c) O sinônimo de:  

sereno- ......................    O som do burro- .....................   correr-  .............. 

escutava- ................... faminto- ......................  labuta-  ............................. 

d) O antônimo de: 

ociosidade- ...................  tristemente- ......................  silêncio -  ...................... 

gordo-  .........................   forte-  ..............................     inteligência-  ................. 

e) Cinco palavras trissílabas: .................................................................................. 

f) Cinco palavras paroxítonas: ............................................................................... 

g) Uma palavra derivada:  ..................................................................................... 

h) Cinco verbos: ...................................................................................................... 

i) Uma frase interrogativa: .................................................................................... 

j) Uma frase exclamativa:  ...................................................................................... 

k) Uma frase que tenha travessão: ......................................................................... 



l) Circula no texto, de vermelho, os sinais de pontuação. Pesquisa o nome  e escreve 

a função de cada um. 

Obs: Copiar o texto no caderno e depois colar a folha também. 

                  

 

 

 Atividades de História 

A população indígena no Brasil 

Atividades do Livro A Conquista da Matemática, páginas 48 e 49 

 

 

Atividades de matemática 

Multiplicação e divisão – Livro do aluno – A Conquista da Matemática 

Páginas: 80 é fazer 

                 81 até 84 é leitura 

                  86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 fazer. Obs: Quando não der para fazer no 

livro, copiem e façam no caderno. 

 

 

 

 

                 Atividades de Ciências 

                           O LIXO 

       A quantidade produzida de resíduos alimentares é maior do que a de outros componentes 

e, juntas, contribuem para a produção diária de toneladas de lixo, que acabam despejadas em 

lixões a céu aberto, ou despejadas e enterradas em aterros sanitários. Podemos amenizar os 

problemas causados pelo despejo do lixo adotando algumas práticas propostas pelos 

ambientalistas.  É a prática dos três erres (Rs): 

                    1 – Reduzir   2 – Reutilizar     3 – Reciclar  

        Procura no dicionário o significado de cada uma das palavras em negrito acima, escreve 

no caderno. Primeiro cola a folha. 

          Reduzir – Atualmente, muitos produtos que consumimos são embalados com material 

descartável. Ou seja, são feitos para serem jogados fora. Assim acontece com as embalagens 

plásticas, de papel e com as latas. 

     Às vezes adquirimos utensílios feitos com materiais pouco resistentes pelo fato de serem 

mais baratos. Entretanto, com pouco tempo de uso eles se desgastam ou quebram. Por 

exemplo, um copo de plástico dura muito pouco e se transforma em lixo, mas um copo de 

vidro em uso pode durar vários anos. Cada vez que você usa um produto de material plástico, 

deve lembrar que ele é feito a partir do petróleo, um dos recursos naturais não renováveis. 

Ou seja, o petróleo não vai existir para sempre. 



            Reutilizar-  É outra maneira de economizar materiais que, além de serem de fontes não 

renováveis, acarretam mais despesas para nós do que o necessário. Para reutilizar, muitas 

vezes não há necessidade de modificar os objetos. 

            Reciclar – A reciclagem é o conjunto de processos destinados a transformar restos de 

materiais e objetos colocados fora de uso, como lixo, em matéria-prima para a fabricação de 

novos produtos. 

                                                                                                                                                                                                                          

                                      Atividades 

1) Escreve um pequeno texto sobre o que é lixo para ti. 

2) O que quer dizer a palavra reduzir, quando se trata do lixo. 

3) Recorta e cola figuras de objetos que podem ser reutilizados. 

4) Pesquisa e desenha o símbolo da reciclagem. 

5) Escreve uma lista de objetos que podemos reciclar em vez de jogarmos na natureza, 

assim provocando poluição ambiental. 

 

 

Boa Semana! Bom Trabalho! 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugestão de Lanche para as Crianças 

(A partir de 1 ano de idade) 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque 

a mistura em uma tigela e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a 

farinha. Sove até desgrudar das mãos. Se precisar acrescente mais farinha. Cubra a massa com 

um pano e deixe descansar por 40 minutos. Pré- aqueça o forno a 200°C. Abra a massa usando 

um rolo, deixando uma altura de mais ou menos 2cm. Corte a massa em retângulos 

semelhantes a bisnaguinha. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e deixe crescer por 

mais 10 minutos. Abaixe o forno para 180°C e deixe assar por cerca de 13 minutos ou até 

dourar. Rendimento: aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para 

população brasileira recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente 

processados* e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados como biscoitos 

recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, entre outros. Evite alimentos 

ultraprocessados, pois são nutricionalmente desbalanceados; ricos em açúcar, gordura e sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, 

foram submetidos a alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e 

empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne 

resfriados ou congelados. 

 

Convide seu filho(a) a ajudar a preparar a receita.  

A participação da criança em preparações culinárias junto a família ajuda a aceitação de 

novos alimentos/preparações.  

Beijos da Nutri Bianca! 




