
Município de Santa Isabel 

Material Complementar  - 5º ano – Módulo IV 
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

ESCOLAR – Módulo IV 
 

 
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 !!! 
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Olá querido aluno ! No Módulo IV vamos conversar um pouco sobre o que é Cultura. Você sabia 
que a cultura está presente nas sociedades humanas desde o início dos tempos. Ela une as 
pessoas de um mesmo local em torno de algo em comum. 

No link da Prefeitura Municipal de Santa Isabel tem disponível para os alunos o Baú de Ideiase 
algumas dicas de espaço educativo e cultural com curiosidades sobre leituras, canal de Arte, 
pandemia e sites de museus, etc. 

Você conhece o filme “Os Croods” ? 

 

Os Croods 

Animação mostra uma família pré-histórica que descobre um mundo além das 
cavernas. 

 

https://sesc-sc.com.br/site/agenda/filme-os-croods 

Ano de produção: 2013 

Classificação: Livre 

Os Croods é uma comédia pré-histórica que acompanha a atrapalhada e divertida aventura da 

primeira família moderna, enquanto eles partem em busca de uma nova casa, depois que a caverna 

do clã foi destruída. O que os Croods não sabiam era que além das pedras da caverna, existia um 

mundo novo e fantástico, que mudaria suas vidas para sempre. 

1-O filme Croods é: 
(A) uma brincadeira 
(B) brinquedo 
(C) uma música 
(D) uma comédia pré histórica 

 

2- A história é: 

(A) triste 
(B) emocionante 
(C) chata 
(D) divertida 

 

3- O que a família descobre ? _______________________________________________________ 
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4- Pesquise no dicionário o que significa a palavra clã e faça uma frase com ela. 

A palavra clã significa: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Frase: ___________________________________________________________________________ 

 

Leia um pouco sobre Elias José, você sabe quem foi ele ? 

Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, distrito do município de 
Guaranésia, Minas Gerais, em 25 de agosto de 1936. Além de escritor, 
Elias José foi professor de Literatura Brasileira e de Teoria da Literatura na 
Faculdade de Filosofia de Guaxupé (FAFIG), tendo atuado também como 
vice-diretor, diretor e coordenador do Departamento de Letras e como 
professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na Escola Estadual 
Dr. Benedito Leite Ribeiro. Faleceu aos 72 anos, vítima de complicações 
de uma pneumonia, enquanto curtia férias com a família no Guarujá, no 
litoral paulista, no dia 02 de agosto de 2008. 

5-O texto refere-se: 
 
(A) à vida e obra do escritor 
(B)ao tempo de estudante 
(C) à época em que Elias trabalhava numa fábrica 
(D) as músicas que Elias mais gostava 
 

6-Elias José foi: 

(A)escritor, professor, vice-diretor, diretor e coordenador 
(B)bancário, escriturário e dentista 
(C)médico, bancário e recepcionista 
(D) atendente, contador e governador 

7- Onde fica Guaranésia ? 
(A)São Paulo 
(B)Santa Isabel 
(C)Minas Gerais 
(D)Rio de Janeiro 
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8-Após a leitura da biografia do escritor Elias José pudemos conhecer um pouco da sua vida. 
Aproveitando o espaço, conte um pouco sobre você, o que mais gosta de fazer, onde você 
estuda e escreva também sobre a família e amigos. Após a escrita, leia para o responsável que 
mora junto com você a sua história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia o cordel escrito por Oliveira de Panellas e Isaura de Melo Souza para responder às questões de 9 a 
11 

Lugar de criança é na escola  
 

Escolas mais equipadas  
A criança tem que ter  
Tudo isso apropriado  
Ao estudo e ao lazer,  
Aprender se divertindo  
É mais gostoso aprender.  
Criança é pra estar na escola  
Com toda inocência sua,  
Não pra ser analfabeta  
Doente, faminta e nua,  
Como fantasma assombrando  
Os transeuntes da rua.  

[...]  
Ou se faz para a criança  
Melhores salas de estudo  
Ou o Brasil permanece  
Um país sem conteúdo  
Por fora somente a casca  
Por dentro faltando tudo.  
Ou o governo desperta  
Pra investir na criança,  
Dando condições de ensino  
Com preciosa herança,  
Ou será tudo uma farsa  
Esse Brasil esperança.  

 
Disponível em: <http://literaturadecordel.vila.com.br/profnegro.htm>. Acesso em: 21 jun. 2015  
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9- Circule no texto quatro palavras que você desconhece e procure no dicionário seus 
significados e escreva abaixo. Faça como no modelo: 
Transeunte:Que não permanece por muito tempo no mesmo lugar; diz-se da pessoa que está de 
passagem. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10-Os versos “Como fantasma assombrando / Os transeuntes da rua.” querem dizer que: 
( A ) a condição de vida das crianças que moram na rua assusta os transeuntes.  
( B ) os transeuntes temem as crianças que vivem na rua.  
( C ) a criança gosta de assustar os transeuntes nas ruas.  
( D ) os transeuntes ficam assustados com os assaltos, nas ruas, praticados pelas crianças.  
 
11-A imagem que melhor ilustraria o cordel de Oliveira de Panellas e Isaura de Melo Souza é  
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12-De acordo com o texto o que é preciso fazer para que a criança tenha uma boa herança ? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

13-Complete a loteria marcando com um x a resposta correta e após escreva a palavra. Faça 
como no modelo. 

Palavras S SS Escreva aqui a palavra 
Assombração  X Assombração 
Profi.....ão    
Descan....o    
En....ino    
Sorri....o    
Avi....o    
Suce....o    
Ver....o    

 

14-Estamos vivendo em tempo de pandemia, com o COVID 19, os alunos não estão na escola por 
um certo tempo, eles estão estudando em casa. Escreva como está sendo estudar em casa, 
como é a sua rotina, quais são as suas maiores facilidades e conte também quais são as suas 
dificuldades. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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Vamos pôr a mão na massa !!! 

 

15- Chegou o momento de escrever sobre um livro que você leu. Não se esqueça de descrever as 
características dos personagens, escrevendo se ele é alto, bom, tem ou não irmãos, do que gosta, 
etc. Você, agora, será o escritor !!! Conte nos a história com começo, meio e fim. Após, leia para a 
sua mãe ou alguma outra pessoa o que escreveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Município de Santa Isabel 

Material Complementar  - 5º ano – Módulo IV 
 

7 
 

 

Vamos praticar a Matemática ? 

Observe a tabela de preço de alguns livros de Elias José: 

Livros 
 

Preços 

Sorvete Sabor Saudade R$15,00 
Os fabulosos macacos cientistas R$18,00 
Re fabulando R$22,00 
A poesia pede passagem R$15,80 
O amigão de todo mundo R$25,00 

A livraria Leitura vendeu: 

1- três livros “Sorvete Sabor Saudade” e recebeu a quantia de: 
(A)R$25,00 
(B)R$15,00 
(C)R$55,00 
(D)R$45,00 

2-Se for vendido 1 livro de cada título, o valor será de: 
(A)R$100,00 
(B)R$95,80 
(C)R$75,80 
(D)R$55,00 

3-João comprou o livro “O amigão de todo mundo” que custa R$ 25,00 e pagou com uma nota 
de R$100,00. Quanto recebeu de troco ? 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________________________ 

 

4-  Maria comprou 2 livros “Os fabulosos macacos cientistas” para dar a dois sobrinhos. 
Quanto gastou ? 
(A)R$36,00 
(B)R$18,00 
(C)R$15,00 
(D)R$22,00 

 

Faça a operação matemática aqui: 
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Na biblioteca da Escola Municipal estão expostos 20 livros de Língua Portuguesa, 45 de Matemática, 
25 de Ciências, 95 de História e 80 de Geografia. 

 

5-Quantos livros estão expostos ao todo ? 

Centena Dezena Unidade 

   

   

   

   

   

   

 
Resposta: ____________________________________________________________________ 

6-Quantos livros de Geografia há a mais que de Matemática? 

Centena Dezena Unidade 

   

   

   

 

Resposta: ____________________________________________________________________ 

Resultado 

Resultado 
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7- Quantos livros de Língua Portuguesa tem a menos que História? 

Centena Dezena Unidade 

   

   

   

 

Celso escreveu no quadro a sequência dos números naturais de 35 a 85. 

 

 

9-Utilize os números da tabelae faça os exercícios abaixo: 

74 151 140 250 88 199 100 55 

 

Coloque em ordem crescente (do menor para o maior) os números maiores que 100. 

________________________________________________________________________________________________ 

Coloque em ordem decrescente (do maior para o menor) os números menores que 100. 

________________________________________________________________________________________________  

 

10- Siga as setas efetuando os cálculos até o final da trilha. Faça como no modelo. 

= 

 

 

                                                                            =  

 

Resultado 

8- Quantos números naturais há entre 35 a 50 ? Escreva os 
números abaixo: 
35,36,37,38_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Resposta: ____________________________________________________ 

12 X  2 24 : 3 8 

36 X  3 ____ : 3 ____ 
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11- Pinte o resultado das divisões: 

44 : 2 

22 12 25 2 4 

 

550 : 5 

550 110 250 200 40 

 

1350:5 

275 270 5 210 48 

 

 

 

12- Pinte o resultado das subtrações: 

1350 - 780 

780 75 570 220 48 

 

 

680 – 375 

300 175 98 305 25 

 

 

 

Bom estudo !!! 

 


