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5º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

ESCOLAR – Módulo II 

 
 

PREZADAS FAMÍLIAS: SEJAM BEM-VINDAS AO NOSSO MOMENTO 

DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE SANTA ISABEL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I. 

. AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE 

PARA AS CRIANÇAS E JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS 

PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO DE QUALIDADE E 

ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 

CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE 

AUXILIARÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ ABORDADOS PELOS 

NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS FORAM 

ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA. 

 

ESTÁ PREPARADO? PARA AUXILIÁ-LOS, LEIAM COM ATENÇÃO AS 

DICAS ABAIXO: 

 

– ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM 

DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA SEMANA. 

 

– IMPORTANTE QUE A CRIANÇA TENHA UM LUGAR TRANQUILO 

PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 

 

– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS 

ATIVIDADES. 

– OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS AUXILIAR NAS 

ATIVIDADES, POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS PELAS 

CRIANÇAS. 

 

 

 

EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

BOM ESTUDO !!! 

 

 

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 

 

 

 
 

2020 
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Olá,  queridos alunos! Estamos de volta e muito felizes em estarmos pertinho de vocês nesse momento de 
quarentena através dessas atividades! Dessa vez falaremos sobre os índios!   
 Você sabia que eles já estavam aqui antes de nós,  e que eles são chamados de donos da Terra?  
 
 
VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE ELES?  

 

                                                                                      Fonte: http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.portal 

Leia o texto abaixo sobre o dia do índio e responda as questões: 

É preciso deixar viva na memória a data do dia 19 de abril , instituída em 1943  como 

dia do índio, pelo presidente Getúlio Vargas.  

A História nos revela quantas lutas foram empreendidas pelos primeiros moradores 

das terras tupiniquins , face ao processo de colonização. 

 Os dados não são exatos, mas estima-se que cerca de cinco milhões de indígenas 

viviam aqui quando os portugueses aportaram com suas caravelas.  

 Hoje, a população indígena no território nacional está próxima de 450 mil 

habitantes .   Os números, com toda a certeza, são estarrecedores. Contudo, a cultura 

indígena resiste bravamente e sua influência se faz notar nos aspectos linguísticos do 

português brasileiro. Morfologicamente, são muitas as palavras que utilizamos no nos so 

dia a dia, cuja origem nos remete às l ínguas indígenas. Vejamos alguns exemplos:  

Abacaxi; açaí (assaí); aipim; amendoim; araponga; arara; caatinga; caboclo; caiçara; 

caipora; caju; capim; capivara; capixaba; capoeira; cará; caramuru; carapanã; carapina;  

caraxué; carioca; carnaúba; catanduva; catuaba; cupim;  cupuaçu;  curica; Curitiba; 

curupira; cutia; jaburu; jabuti ; jabuticaba; jacaré; jacu; jaguar; jaguatirica; sabiá; saci;  

samambaia;   

 Fonte : Blog da assessoria Sistema Aprende Brasil  

 

1- O texto faz uma homenagem: 
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(A) A Getúlio Vargas 

(B) Ao território nacional 

(C) Ao brasileiro 

(D) Ao índio 

 

2-O que a história revela ? 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Hoje, a população indígena no terri tório nacional está próxima de 450 mil 

habitantes.  

 

3-A palavra em destaque está:  

(A) No passado 

(B) No presente 

(C) No futuro 

(D) No pretérito 

 

Contudo, a cultura indígena resiste  bravamente e sua influência se faz notar      

nos aspectos l inguísticos do português brasileiro.  

 

          4- Resistir é o mesmo que: 

 (A) ceder 

 (B) lutar 

 (C) não ser firme 

 (D) não suportar 

 

 

 

       Observe algumas palavras de origem indígena: 

Abacaxi; amendoim. Arara; cabloco; caju; jacaré; jabuti; saci; sabiá; 

samambaia 
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5- Coloque as palavras acima em ordem alfabética: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                                                         VIDA JUNTO COM A FLORESTA 

  
  

A nossa riqueza está na terra. 
Na terra podemos formar nossas aldeias. 

Podemos cultivar nossas roças. 
Nos rios, igarapés e lagos podemos pescar. 

Na floresta que cobre a terra tem 
caça, remédios, frutas. 

Tem madeira para construir casa. 
E madeira para construir a canoa. 

Tem materiais para fabricar 
os objetos da casa, 

os brinquedos e os enfeites, 
as tintas para pintar. 

Tem materiais para fazer a festa, 
as máscaras e os instrumentos musicais, 

para fazer música. 
Da floresta vêm as histórias para contar 

e os espíritos que ajudam a curar. 
Nossa vida anda junto com a floresta. 

  
GRUBER, Jussara Gomes (Org.). O livro das árvores. Organização Geral dos professores Ticuna 
Bilíngues, 1997.   

Responda: 

6-Segundo o texto, de que forma os índios aproveitam a terra? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7- O que os índios fazem com a madeira retirada da floresta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  
8-O que significa igarapés? 
 



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

4 

(A) “Igarapé” é uma palavra chinesa e de origem brasileira. 
(B) “Igarapé” é uma palavra japonesa e de origem brasileira. 
(C) “Igarapé” é uma palavra isabelense e de origem brasileira, que significa “jaguari de águas 
profundas”.  
(D) “Igarapé” é uma palavra indígena, de origem tupi, que significa “caminho de canoa”. E o igarapé 
é isso mesmo: um riacho que liga duas ilhas entre si ou uma ilha à terra firme. 
 
  
9-O que os índios fazem com os materiais que retiram da floresta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  

Pequena Árvore é um livro que valoriza o ser humano, a família, os bons amigos e o amor 
principalmente. 

 

O Aprendizado de Pequena Árvore é um livro do escritor norte-
americano Forrest Carter, publicado em 1976. 

O livro é sobre o próprio autor e sua infância com os avós meio-
cherokees. A história se passa na década de 1930. Após perder os seus pais, 
Pequena Árvore, nome indígena de Carter, vai morar com seus avós nas 
montanhas, durante esse tempo aprende sobre a natureza, seus segredos, 
benefícios e mistérios, possíveis de se descobrir apenas convivendo com os 
índios Cherokee. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Aprendizado_de_Pequena_%C3%81rvore 

 

10- Quais foram os aprendizados da Pequena Árvore ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
11- Onde Pequena Árvore foi morar e com quem ? 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/tupi/483612
https://escola.britannica.com.br/artigo/ilha/481592
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Forrest_Carter&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cherokees
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Aprendizado_de_Pequena_%C3%81rvore
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https://www.shutterstock.com/image-photo/  

Vamos pôr a mão na massa !!! Chegou o momento de você produzir a sua história... 

12-Você se lembra de algum fato da sua vida em que, depois de enfrentar uma situação difícil, você 

aprendeu uma lição que jamais esquecerá ? Que tal escrever a sua história ? 

Se não viveu nenhuma situação assim, pode contar uma história que aconteceu com um amigo ou 

que você ouviu alguém contar. Lembre-se que a história tem que ter um final surpreendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS PRATICAR A MATEMÁTICA ? 

Você sabia que a 1ª edição dos Jogos Indígenas em Santa Isabel, foi em 2014 ? Os jogos dos povos 
indígenas têm o seguinte princípio:  
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“O importante não é competir, e sim, celebrar”. 

Modalidades de integração indígenas 
- arco e flecha 
- arremesso de lanças 
- canoagem 
- cabo de força 
- corrida de tora 
- corridas de velocidade (100 m) 
- corrida de resistência (5000 m) 
- natação (travessia em águas abertas) 

1-Quando aconteceu a primeira edição dos Jogos Indígenas? Em que ano ? Esse número  
corresponde a: 

(A) 2 milhares,  1 centenas, 0 dezenas e   4unidades 

(b) 2 milhares,   0 centena , 1 dezena e 4 unidades 

(c)  2 milhares,  0 centena , 4 dezena e 1unidade 

(d) 2 milhares,  1 centena , 1 dezena e 4 unidades 

 

2- Quantos metros é a prova da corrida de velocidade? 

_________________________________________________________________ 

3- Na prova de velocidade 100 metros é igual a: 

(A) 20m + 30m + 10m 

(B)  30m + 20m + 10m 

(C) 20m x 5m 

(D) 30m x 6m 

 

 

 

4-O valor da corrida de resistência é 5.000 metros.  Qual a sentença matemática que indica 

esse resultado ? Assinale a alternativa correta. 

 (A) 3.000 x 2 
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      (B) 2.400 x 2 + 200 

(C)  4.000 x 1 + 99 

(D)  600 x 2 + 3.000 

 

Observe a quantidade de peças que foram produzidas em 10 escolas para a Olimpíada 

Indígena: 

Peças Quantidades 

Zarabatana 500 

Arco e flecha  650 

Lança 550 

Peteca 425 

5-Quantas peças foram produzidas no total:  

(A) 2.125 

(B) 4.250 

(C) 550 

(D) 650 

 

 

6-Quantas peças a mais foram produzidas entre a Zarabatana e Peteca ?  

 
Faça a operação matemática aqui: 
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Resposta: ___________________________ 

7-Qual a diferença de peças produzidas entre Arco e flecha e a Peteca ?  

 

Resposta: _____________________________ 

8-Escreva os números por extenso. Faça como no modelo abaixo:  

2020: dois mil e vinte 

1943: _________________________________________________________________  

500: __________________________________________________________________  

650: __________________________________________________________________  

550: __________________________________________________________________ 

425: ___________________________________________________________________  

 

9- Indique qual é o sucessor de cada um dos números abaixo. Faça como no modelo. 

 

 

 

 

 

 

10-Complete o quadro seguindo as setas. Faça como o modelo. 

Faça a operação matemática aqui: 

 

30 
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Até a próxima semana !!! 

 

2  

3 

4 8 
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