
Atividades 11ª semana – 5º ano 

 

Atividades de Matemática 

 

 

Porcentagem 

 

O símbolo % significa porcentagem, é uma palavra que vem do 

latim, per centum, que significa “por cento”, ou seja “a cada centena”, 

por isso a porcentagem é uma medida de razão com base 100 (cem). 

Porcentagem pode ser definida como a centésima parte de uma 

grandeza, ou o cálculo baseado em 100 unidades. 

O total é sempre representado com 100 %. 

 

60 partes de 100= 60 % 

 

 

 

 

 

 

Alguns exemplos: (Vão ser explicados em vídeo no grupo) 

 

1- O Leite teve um aumento de 25%. 

  Quer dizer que de cada R$ 100,00 teve um acréscimo de R$ 

25,00 

 

2 - O cliente teve um desconto de 15% na compra de uma 

calça jeans. 

Quer dizer que em cada R$ 100,00 a loja deu um desconto de  

R$ 15,00 

 

 

 



 

 

 

Completa: 

 

1) Se eu disser que tive um desconto de 10 % na compra de 

uma jaqueta. 

 

É o mesmo que dizer que em cada 100 reais eu tive ________reais 

de desconto. 

    

 Se a jaqueta custava inicialmente 200 reais eu tive ______reais de 

desconto.  

 

Eu paguei 180 reais pela jaqueta. 

 

Livro de Matemática: 

 

Página – 87 – Atividades 6 e 7 ( Multiplicação) 

 

Página – 88 – Atividades 8 e 9 – (elabore o problema, escreva no 

caderno e depois poste no grupo, desafiando os colegas para 

resolverem. 

 

Página 89- Leia as explicações e resolva as atividades. ( 

Cálculos de multiplicação por 10, 100 e 1000) 

 

 

Resolva:  

 

 

 



ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

ARTIGOS 

 

Artigo é a palavra que antecede o substantivo para determiná-lo ou 

indeterminá-lo. Ele varia em gênero (masculino e feminino) e 

número (singular ou plural) de acordo com o substantivo. 

 

Ex: o/ um menino               os/ uns meninos 

 a/ uma menina              as/ umas meninas 

 

CLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 
 

 O artigo classifica-se em: 

 

DEFINIDO– quando determina o substantivo de maneira precisa, 

definida: O, A, OS, AS. 

INDEFINIDO– quando determina o substantivo de maneira vaga, 

indefinida: UM, UMA, UNS, UMAS. 

Artigos 

 

Definidos: o, os, a, as 

Indefinidos: um, uns, uma, umas 
 

1) Circule os artigos definidos ou indefinidos presentes nas 

frases abaixo: 

a) Uma menina lavou a bicicleta.  

b) O cachorro é um animal mamífero. 

c) As mulheres viram os carros. 

d) As ondas faziam o navio balançar. 

e) A televisão quebrou mais uma vez. 

f) Fiz a lição de casa ontem. 

2)Observe as frases abaixo e circule os artigos definidos e 

sublinhe os artigos indefinidos: 
 

a) Dei umas risadas e fiquei melhor. 

b) Levei o bolo para a vovó. 

c) Passei o avental para o lado. 

d) As roupas velhas dão a impressão de sujeira. 

e) Na mesa estão uns pães e o café. 

f) As vacas produzem o leite. 

g) Umas crianças não ganharam brinquedos. 

  

3) 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 (  ). 

 

4)  Em uma das frases, o artigo definido está empregado 

erradamente. Em qual? 

 

a) A velha Roma está sendo modernizada. 

b) A “Paraíba” é uma bela fragata. 

c) Não reconheço agora a Lisboa do meu tempo. 

d) O gato escaldado tem medo de água fria. 

e) O Havre é um porto de muito movimento. 

  



5) Complete a história abaixo com artigos definidos e 

indefinidos quando necessário: 

 

Somos ______ família feliz. Temos _____ trabalho desejado e  

______ casa dos nossos sonhos. Nela temos ____ quarto grande 

para nós e outros dois menores para nossos filhos.  Além disso, temos 

_____ cozinha, _____jardim,____ quintal, ____ varanda, entre outras 

coisas. ______ minha esposa fala muitas línguas porque gosta muito 

de viajar e eu acabei aprendendo algumas, mas prefiro ficar em casa. 

Semana que vem nós vamos passar as férias no país predileto da 

minha mulher: ___ França! Mas preciso aprender um pouco de 

francês. ______ agente de viagens me aconselhou a estudar  ______ 

língua francesa, pois é muito difícil. Porém, o que eu estou detestando 

é que a viagem vai durar umas 12 horas, ou mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios de revisão 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leia o texto acima, após realize as atividades no livro. 
Livro: Encontros Ciências 
Página 64- responder no caderno questões 1,2 e 3. 
Páginas 66, 67 e 68 fazer a leitura e responder as questões. 



 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

TEMPO E CLIMA 

 

Muitas pessoas têm dificuldade para diferenciar Tempo e 

Clima. Algumas delas acreditam que essas expressões representam 

a mesma coisa, mas sabemos que isso não é verdade. Observe as 

frases abaixo: 

Frase 1: Hoje choveu muito. 

Frase 2: Faz muito frio nessa região durante essa época do ano. 

Frase 3: Puxa! Quanta neve por aqui! 

Frase 4: Essa região parece um deserto, quase nunca chove! 

Essas afirmações são de situações referentes ao clima 

(climáticas) e ao tempo (meteorológicas). Mas você sabe dizer qual 

refere-se a cada tipo? 

As frases 1 e 3 referem-se ao tempo, as frases 2 e 4 referem-

se ao clim. Isso porque o tempo é o estado momentâneo da 

atmosfera, enquanto o clima é o conjunto fixo de variações do tempo 

em um longo período. 

Não esqueça: o tempo refere-se a algo passageiro, a um 

estado momentâneo, já o clima está relacionado a algo mais ou 

menos permanente ou que dura mais tempo. 

Quando eu digo que hoje está chovendo, estou me referindo 

ao tempo. Quando afirmo que todos os anos, entre os meses de 

agosto e janeiro, costuma chover em um dado lugar, estou me 

referindo ao clima. 

Portanto, quando falamos de tempo, referimo-nos a algo que 

muda de um dia para o outro, ou até de uma hora para outra. Por 

outro lado, quando falamos de clima, referimo-nos a algo mais 

rotineiro, que costuma se repetir ao longo dos anos. 

As previsões meteorológicas são responsáveis por nos dizer 

como será o tempo amanhã, se vai chover ou não, se será frio ou não. 



Já as previsões climáticas procuram nos dizer como será o 

clima daqui a alguns anos, se o planeta será mais quente ou mais frio, 

se as chuvas serão mais frequentes ou menos intensa. 

O território brasileiro, em virtude de sua localização e grande 

extensão, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do 

Brasil são: equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical 

atlântico e subtropical. 

O que é clima? Pode ser definido como o conjunto de 

condições meteorológicas (temperatura, umidade, chuvas, pressão e 

ventos) que mantém características comuns em uma determinada 

região do planeta. É importante não confundir clima com tempo. 

Tempo é local, passageiro. 

O clima do Brasil, por uma série de fatores, inclusive pelo 

tamanho do seu território, tem características diversas. Por exemplo, 

enquanto que na Paraíba o clima é semiárido, ou seja, quente e seco, 

no Rio de Janeiro, o clima é tropical, quente e úmido. 

 

•A seguir leia com atenção as características dos principais climas do 

Brasil e nos mapas ao lado numere cada um desses climas, de acordo 

com sua localização. 

•Após monte o quebra-cabeça do mapa climático do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

Atividades de História 

Abolição da escravidão no Brasil 

A abolição da escravidão no Brasil se deu com a assinatura da Lei 
Áurea em 13 de maio de 1888. Entretanto a extinção do trabalho escravo 
foi um longo processo que transcorreu ao longo da segunda metade do 
século XIX, quando a preocupação em relação à utilização da força do 
trabalho escravo entrou no debate público e a Inglaterra pressionava as 
nações pelo fim do tráfico de escravos pelo Atlântico. 
Este processo se deu a partir de medidas legais que, gradativamente, 
tentavam propor resoluções à questão da escravidão. A primeira medida 
tomada efetivamente foi a Lei Eusébio de Queirós (1850), que proibiu de 
vez o tráfico através do Oceano Atlântico. Já na década de 1870 a Lei do 
Ventre Livre (1871) declarou livres os nascidos no Brasil, criando um 
desconforto com os cafeicultores do Vale do Paraíba, base importante de 
apoio ao governo. Próxima à Lei Áurea, a Lei dos Sexagenários libertou os 
escravos com mais de sessenta anos. Todas essas medidas pareciam 
tentativas de adiar o fim da escravidão. 

Na década de 1880 a campanha abolicionista ganha força e diversos 
atores sociais participaram delas, com suas variadas classes sociais. 
Joaquim Nabuco foi um importante nome do abolicionismo. Vindo de uma 
família de proprietários de terras em Pernambuco fez frente ativa à 
campanha abolicionista. José do Patrocínio foi outro importante nome do 
contexto. Filho de um dono de escravizados com uma mulher negra, foi o 
responsável pelo jornal Gazeta da Tarde, meio de propagação das ideias 
abolicionistas. André Rebouças, que hoje nomeia uma importante avenida 
da cidade de São Paulo, foi outro importante adepto destes ideais. Por fim, 
Luís Gama, filho de Luísa Mahin, uma negra africana livre, que foi vendido 
ilegalmente e escravizado, fugiu, formou-se soldado e depois atuou como 
jornalista e advogado da cidade de São Paulo. Estes homens de origens 
sociais diversas foram importantes na campanha abolicionista e 
importantes atores na defesa do fim da escravidão no país. 

Entre 1885 e 1888 houve uma fuga em massa dos escravizados das 
fazendas paulistas, incentivados por ativistas. Neste cenário os fazendeiros 
paulistas, observando que a escravidão estava sendo exterminada, 
trataram de trazer outros imigrantes para realizar o trabalho da colheita 
do café, trabalhando de forma digna 

Antonio Prado, senador conservador e representante do Oeste 
Paulista, ainda tentou conter os danos aos fazendeiros que seriam causados 
pela libertação irrestrita dos escravos. Ele defendeu que se libertassem os 



escravos, mas garantindo indenização aos senhores, bem como a prestação 
de serviços por mais três meses, garantindo a colheita seguinte. A medida 
de Prado teve oposição dos liberais. Por fim optou-se pela abolição sem 
restrições, que foi aprovada pela maioria do Senado e assinada pela 
Princesa Isabel, então na regência do trono. 

Com a Lei Áurea sancionada o destino dos ex-escravos foi diverso e 
variou em cada região do país. Se no Nordeste estes homens e mulheres 
viraram dependentes de grandes proprietários de terras, no Vale do 
Paraíba a situação foi diferente. Alguns viraram peões de gado, outros 
parceiros nas fazendas de café. Um dos principais destinos foram as 
cidades, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Com a fuga em massa 
buscaram colocação no mercado de trabalho nos centros urbanos, então 
mais atrativos. Os serviços eram irregulares e com baixa remuneração. Em 
cidades como São Paulo os imigrantes ocupavam os empregos fixos, 
enquanto os ex-escravos atuavam como engraxates, barbeiros, 
quitandeiras. Quanto menor era a intensidade da imigração europeia, 
maiores oportunidades os libertos tiveram. 

A abolição não resolveu o problema da desigualdade social e racial 
no país. A preferência pelo imigrante europeu, as poucas oportunidades 
aos ex-escravos ocasionaram em uma desigualdade social que reforçou o 
racismo e está presente até os dias atuais. 

 

Completa com o que cada lei representou: ( no caderno): 

 

a) Lei Áurea: 

b) Lei Eusébio de Queirós: 

c) Lei do Ventre Livre: 

d) Lei do Sexagenário: 

 

Responda: 

 

1) Quem assinou a lei Áurea? 

2) Em que data ela foi assinada? 

 

Cita três nomes de abolicionistas (pessoas que lutaram contra a 

escravidão: 

 

 

Livro de História: Ler página 123 (O movimento aboliscionista)  

 

Atividade História e Ensino Religioso 

 

Com base no que foi estudado sobre escravidão no Brasil, 

pensando no trecho abaixo do texto que lemos hoje e nos fatos 

que vemos nos noticiário sobre o racismo:  

“A abolição não resolveu o problema da desigualdade social e racial 

no país. A preferência pelo imigrante europeu, as poucas 

oportunidades aos ex-escravos ocasionaram em uma desigualdade 

social que reforçou o racismo e está presente até os dias atuais.” 

Escreva no caderno de História, um texto falando sobre a  

História de escravidão no Brasil e relacionando com o 

preconceito racial que muitos negros sofrem nos dias atuais,  

 

- Lembrem-se de que para o texto ficar bem organizado precisamos:       

        - Colocar título; 

        - Parágrafos; 

        - Pontuação; 

        - Cuidar a escrita(ortografia); 

        - Fazer com letra bem legível. 

        - Criar um rascunho e depois rever o texto. 

 

Nós também temos História... 

E neste ano não poderemos comemorar juntos a Festa Junina da 

Escola Otto Becker, que é um evento que faz parte da nossa 

história. Para relembrarmos as Festas Juninas da escola que 

você participou, veja com sua família se você tem uma foto em 

que esteja na festa ou vestido com as roupas típicas. Envie a foto 

no grupo da turma para fazermos uma postagem no Facebook. 

 



5º ano Arte – Festas populares – Festa Junina 

 

Seguindo o tema da aula passada, que era festas populares do 

Brasil, vamos pensar na festa que comemoramos nesse mês de junho 

e até mesmo em alguns lugres em julho, a Festa Junina!! 

Mas o que comemoramos na Festa Junina?  

Nós comemoramos os dias de três santos durante o mês de 

junho, então tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 

de junho, véspera do dia de Santo Antônio e encerram no dia 29 de 

junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de 

São João. 

E as roupas, ou melhor, o figurino da festa como é? 

Como é a maquiagem?  

Veja na página 48 do livro didático, como a maquiagem pode 

modificar os artistas e auxiliar na construção de uma personagem.  

Vamos criar uma personagem de festa junina? Utilize as 

perguntas acima para montar um figurino e maquiagem, vista-se com 

o que selecionou e sua personagem junina estará pronta! Compartilhe 

o resultado com os colegas no grupo e divirta-se! 

 

Itens que podem ajudar na composição da personagem: 

1. Chapéu de palha; 

2. Trancinhas, bigodinhos e cavanhaques; 

3. Pintinhas no rosto, bochechas bem rosadas; 

4. Lenços e retalhos coloridos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de Educação Física – Professor Moisés  – Cambalhotas 

Objetivo: :  esta atividade tem como objetivo desenvolvimento corporal das 

crianças, além do desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras. 

Descrição da atividade: Em cima de uma Cama virar cambalhotas para 

frente e para trás usando as mãos para se apoiar peça  ajuda do pai o mãe para 

facilitar a execução. 

 

 

 

 

 


