
ATIVIDADES 5º ANO 

PERÍODO DE 16 a 20/03 (PERÍODO DE RECOLHIMENTO-CORONAVÍRUS) 

 

 LÍNGUA INGLESA 

- Pegar uma cartolina branca e dividi-la ao meio com um traço a caneta ou 

canetinha. 

 

Em uma parte da cartolina, desenhar uma pessoa em pé e marcar as partes do 

corpo, usando o seguinte vocabulário: head, eye, face, body, leg, foot, nose, ear, 

mouth, hand, arm, hair. 

 

Na outra parte da cartolina, desenhar um rosto grande e marcar as 

características, usando o seguinte vocabulário: brown eyes, curly hair, blond hair, 

short hair, freckles, moustache. 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 

- Pesquise uma advinha com quatro versos (quadrinha), anote-a no caderno com a 

resposta e memorize-a. Não esqueça de anotar a fonte! 

- Fazer as páginas 28 e 29 do Livro “Cooperação e Igualdade” e iniciar a atividade 

de registro das páginas 08 e 09 do caderno de anotações do Pequeno Cidadão. 

- Ler a página 33 do livro “Cooperação e Igualdade” para depois fazermos o “Para 

conversar” em sala. 

- Pesquise no dicionário e escreva no seu caderno o significado das palavras: 

cooperação, construir, esperar, solidão e solidariedade. Depois escreva uma frase 

com cada verbete. 

 CIÊNCIAS 

- Pesquisar, ler e registrar no caderno as informações mais importantes sobre os 

riscos do lixo espacial para as viagens ao espaço. Fonte para pesquisa: 

https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2017/05/25/lixo-espacial-

em-orbita-torna-saida-da-terra-muito-mais-perigosa.htm 

 GEOGRAFIA 

 

- Fazer a leitura do texto “Cidades-gêmeas: Sant’Ana do Livramento (RS) e Rivera 

(Uruguai) das páginas 26 e 27. Depois responder no caderno as questões da página 

27. 

https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2017/05/25/lixo-espacial-em-orbita-torna-saida-da-terra-muito-mais-perigosa.htm
https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2017/05/25/lixo-espacial-em-orbita-torna-saida-da-terra-muito-mais-perigosa.htm


 

 MATEMÁTICA  

 

Copiar e responder no caderno: 

 

1) Siga o exemplo e complete as lacunas em cada item a seguir: 

EXEMPLO: 

6.745.968 se lê seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e 

sessenta e oito. 

6.745.968 é igual a 6.000.000 + 700.000 + 40.000 + 5.000 + 900 + 60 +8. 

 

a) 5.897.345 se lê: 

5.897.345 é igual a: 

 

b)6.567.001 se lê: 

6.567.001 é igual a: 

 

c) 3.716.666 se lê: 

  3.716.666 é igual a: 

 

 d) 1.000.934 se lê: 

    1.000.934 é igual a: 

 

2) Escreva os numerais correspondentes: 

 

a)  Vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e sete: 

b)  Oito milhões:  

c)  Cento e cinquenta e dois milhões e cem mil:  

d)  Cento e quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil: 

 

3) Observe o numeral 12.247.865 e responda:  

  

a)  Quantos algarismos?  

b)  Quantas classes? Quantas ordens?  

c)  Qual é o algarismo de 4ª ordem? E da 1ª ordem?  

d)  Qual é o algarismo de centena simples? 

e) Qual é a ordem de grandeza? 

 

4) Veja na tabela abaixo as áreas de alguns estados em quilômetros quadrados.  

 



Escreva por extenso os valores da tabela acima. 

5) Calcule: 

 

a) 6.897.567                   b) 4.678.890             c) 6.789.567             d) 7.000.000 

 + 2.899.785                     + 3.876.678             -  4.789.678               - 5.789.567 
 


