
Português – Leitura e Interpretação –  

    A coruja e a águia 

           Coruja e águia depois de muita briga resolveram fazer as pazes. 

           - Basta de guerra – disse a coruja. – O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a 

comer os filhotes uma da outra. 

            - Perfeitamente – respondeu a águia. 

             - Também eu não quero outra coisa. 

               - Nesse caso combinemos isso: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. 

               - Muito bem. Mas como posso distinguir oS teus filhotes? 

               - Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem-feitinhos de corpo, alegres, cheios 

de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 

                - Está feito! – Concluiu a águia. 

                 Dias depois, andando a caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que 

piavam de bico muito aberto. 

                 - Horríveis bichos! Disse ela, - Vê-se logo que não são os filhotes da coruja. E comeu-os. Mas eram 

os filhotes da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas 

com a rainha das aves. 

                   -Quê? – disse esta admirada. – Eram teus filhotes aqueles monstrenguinhos? Pois, olha não se 

pareciam nada com o retrato que deles me fizeste... 

                     Moral da História: Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado: quem 

ama o feio, bonito lhe parece. 

                           Atividades 

1) Quem são os personagens principais do texto? 

2) A fábula tem algumas características especiais. Quais são elas? 

3) Como a coruja descreveu seus filhotes? 

4) Por que a águia não reconheceu os filhotes da coruja? 

5) Segundo a moral, há uma diferença no modo de as pessoas perceberem as outras. Explique. 

6) Transcreva uma fala de cada uma das personagens no texto: 

coruja - ......................................................................................................................... 

águia - ............................................................................................................................. 

7) Leia novamente o texto A coruja e a águia e assinale as alternativas corretas: 

1) Um dia quando a águia estava caçando encontrou um ninho com: 

a) dois filhotinhos lindos              c) dois filhotinhos horríveis 

b) três filhotinhos lindos               d) três filhotinhos horríveis 

2) A coruja disse para a águia que seus filhotes eram: 



a) lindos e tristes     b) lindos e alegres   c) alegres e feios   d) feios e tristes 

3) A águia quando encontrou os filhotes da coruja não os reconheceu porque: 

a) achou-os muito bonitos 

b) eles eram horríveis para a águia 

c) eles estavam dormindo 

d) eles estavam piando muito alto 

            4) A moral “Quem ama o feio, bonito lhe parece”, nos ensina que: 

              a) Não devemos amar as pessoas feias 

              b) Quando gostamos de alguém, mesmo que ela seja feia nos parecerá ser bonita 

               c) O amor torna as pessoas mais feias 

               d) A beleza não é tudo 

          5) Essa história trata especialmente de: 

           a) incompreensão   b) mentira   c) esperteza    d) ingratidão 

         6) Esse texto é: 

      a) uma poesia    b)  texto informativo   c)  um conto de fadas    d)  uma fábula 

7) Escreve com tuas palavras, um pequeno texto, o que entendeste sobre a moral da história. 

8) Depois de tudo pronto faça uma ilustração bem bonita sobre o texto lido e postem no grupo. 

                 Exercícios 

Retira do texto: 

Três palavras derivadas: ......................   .......................   ..................... 

Três palavras primitivas: .....................   ........................   ....................... 

Duas palavras com acento agudo:  .........................   ............................ 

Três palavras paroxítonas: ....................   .......................   ...................... 

Uma frase interrogativa: ............................................................................................... 

Uma frase exclamativa: ...................................................................................................... 

Uma frase afirmativa: ...................................................................................................... 

Uma palavra monossílaba: .................................. 

                                      Atividades de Matemática  

ATIVIDADE AVALIATIVA- FAZER, COLAR NO CADERNO, TIRAR UMA FOTO E POSTAR NO MEU WATTS 

PRIVADO. CORRIGIREI UM POR UM. O DE PORTUGUÊS TAMBÉM. Fazer com calma. Um por dia. 



       Atividades no Livro do aluno.  Situação de divisão. Pág. 93, 94, 95 e 96 é só leitura. Fazer as páginas 97, 

98, 99, 100 e 101. Quando não entenderem, me chamem. Se preferirem pode ser no privado. 

 

           Atividades de Geografia:   

 Pesquisar os mapas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com seus respectivos estados e 

capitais. Podem imprimir ou desenhar. Colar no caderno de Geografia. 

 

                            Atividades de Ciências 

           Tratamento da Água: A água de abastecimento público para uso doméstico vem, muitas 

vezes, de rios e deve passar por diferentes tratamentos. 

           A água deve ser tratada com a finalidade de se retirarem as impurezas e de se destruírem os 

microrganismos prejudiciais à saúde. 

           Inicialmente, uma substância de nome sulfato, de alumínio é misturada à água, provocando 

floculação. Os flocos formados juntam-se às impurezas existentes na água. 

          A água é dirigida a outro tanque, onde fica por certo tempo. Os flocos formados anteriormente 

são mais pesados do que a água e se depositam no fundo do tanque. Esse processo denomina-se 

decantação. 

          A impureza que se acumulou no fundo do tanque sai por um tubo e é rejeitada. A água é 

forçada a passar por um filtro onde as partículas menores, que não foram removidas pela 

decantação, ficam retidas. É a filtração. 

         Esses três processos, floculação, decantação e filtração, constituem a clarificação. Agora a água 

se encontra límpida, mas ainda não está em condições de ser consumida. ANTES DEVE OCORRER A 

CLORAÇÃO. O cloro, misturado à água em dosagem controlada, elimina a maioria dos micróbios 

presentes nela. 

          Nessa etapa também ocorre a fluoretação. O flúor adicionado à água de consumo ajuda a 

prevenir a cárie dentária. Depois de passar por tudo isso, a água é examinada no laboratório da 

estação de tratamento e, sendo considerada boa para o consumo, é bombeada até as nossas 

residências, onde deve ser filtrada para podermos bebê-la. A água que se pode beber é água 

potável. 

                                     Onde não existe tratamento de água 

        São poucas as cidades em que não existe tratamento da água pública. Em sítios e fazendas, a 

água tratada também não chega às residências. Nesses locais, o tratamento da água deve ser feito 

pelas pessoas que irão consumi-la. 

         Primeiramente, a mina ou o poço de onde a água é retirada devem ser mantidos limpos e 

preservados para não serem contaminados com fezes e urina de pessoas e animais. Recolhida a 



água, ou bombeada até a residência, deve-se acrescentar cloro a ela. Os postos de saúde distribuem, 

gratuitamente, o cloro à população rural e orientam o seu uso. 

         Outra medida que deve ser adotada é a de se ferver a água para eliminar os micróbios 

causadores de doenças. 

                    O destino da água servida 

         A água que usamos em nossas casas para lavar louças e roupas, para a descarga, para o banho 

etc. é chamada água servida. Essa água segue para o esgoto e deve ser tratada antes de ser 

devolvida à natureza. 

         O tratamento do esgoto consiste, basicamente, em passa-lo por uma espécie de grade onde 

são retidos os materiais em suspensão nele presentes. Esse material será depois recolhido e enviado 

para aterros sanitários. Em seguida, o esgoto é enviado para uma represa especial, onde micróbios 

se alimentarão de grande parte do material nele contido. Em outra etapa, a água deve receber cloro 

ao sair dessa represa e, assim, esta água será finalmente devolvida à natureza. 

         Em alguns países, depois que a água servida é tratada, ela volta a ser usada para lavagem de 

pisos ou na irrigação. 

                        Atividades 

1) Explica a diferença entre água potável e água servida. 

2) Por que a água que consumimos deve ser tratada? 

3) Em quais etapas deve passar o tratamento da água? Em ordem. 

4) O que acontece na etapa da floculação? 

5) O que acontece na etapa da decantação? 

6) Descreve a etapa da filtração. 

7) O que é a clarificação? 

8) O que é colocado a água nas etapas da cloração e da fluoretação? 

9) Qual é a importância de colocar cloro na água? 

10) Por que deve ser colocado flúor na água que usamos para beber? 

11) Pesquisem uma figura que ilustre uma Estação de Tratamento da Água ou desenhar. Colar no 

caderno, escrevendo o nome das etapas. 

 

 

                       Atividades de História _ Diversidade Cultural Brasileira 

 

Procurar figuras, fotografias, desenhos que representa a cultura de cada uma das Regiões 

Brasileiras. ( comida, bebida, roupa, festas, danças, etc...) 

Região Sul       

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Norte                                                 Região Centro-Oeste 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Futsal 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Coloque 6 garrafas pets com distância de 1 metros entre elas.  

*Faça um zigue-Zague com a parte interna do pé, primeiramente 

com o pé direito vá e volta no zigue-zague. *Depois com o pé 

esquerdo. 

*Continue no zigue-zague só que ao fazer a curva deixe a bola 

escapar um pouco e retome ela com a sola do pé em ambos os lados, 

vá e volte no zigue-zague. 

*Conduza a bola até passar o cone e puxe a para trás retome para o 

outro cone com a sola do pé. 

*Agora coloque as garrafas 3 de um lado conte uns 10 passos e 

coloque as outras 3. Faça como estivesse dando um drible nas 3 

garrafas após os dribles conduza a bola até as outras 3 garrafas e 

faça o mesmo drible de antes e segue o exercício durante uns 10 

minutos. 

*Faça um gol...conduza a bola livremente e chute a gol sempre com 

a parte interna, primeiro com pé esquerdo, depois com o pé direito e 

logo após com a parte externa do pé vulgo três dedos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 5º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 

 

 

ATIVIDADES: 

1- Escreva nomes de outros instrumentos que você conhece e desenhe – os. 

 

 

2- Confeccionar um instrumento musical com material reciclado. 

 

 



Exemplos: 

 
 

   
 

 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe cozinhar. 

Pique a cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, coloque a cebola 

picada para refogar. Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, escorra a água e esmague-as 

em um prato fundo com um garfo. Não use outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar 

muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e verifique o 

tempero. Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil de modelar, acrescente 

a farinha de trigo. Coloque um pouco de massa na forma ou forminha descartável de muffin. Forno 

pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin 

estiver dourado e firme e, depois de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e 

deve ser retirado do forno. (Caso você não tenha forma ou forminha descartável de muffin, você 

pode usar forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde apresenta os 

10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os passos é destacado o 

planejamento do uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Faça da 

preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. 

Refeições compartilhadas feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar 

e fortalecer laços entre pessoas que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 




