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5º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

ESCOLAR – Módulo III 

 
 

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 !!! 

 

 

 

 

 
 

 

2020 

Município de Santa Isabel 
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Olá,  queridos alunos! Estamos de volta e mais uma vez juntos  !  

  Você sabia que o nosso maior tesouro são as pessoas com quem convivemos ? É 
com elas que aprendemos os maiores ensinamentos. Nessa semana, vamos conversar 
sobre elas, as pessoas que estão ao nosso redor, sobre um grupo de pessoas que vivem 
juntas unidas por laços familiares ou afetivos e que podem ser formado por mãe, pai, filhos, 
parentes e bichinhos de estimação também. 

 
 
Leia o texto e responda as questões abaixo: 
 
Música: Família - Titãs 
                                                 
Família, família 
Papai, mamãe, titia 
Família, família 
Almoça junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
 
Mas quando a filha quer fugir de casa 
Precisa descolar um ganha-pão 
Filha de família se não casa 
Papai, mamãe, não dão nem um tostão 
 
Família êh! Família ah! 
Família! 
Família êh! Família ah! 
Família! 
 
Família, família 
Vovô, vovó, sobrinha 
Família, família 
Janta junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
 
Mas quando o neném fica doente (Uô! Uô!) 
Procura uma farmácia de plantão 
O choro do neném é estridente (Uô! Uô!) 
Assim não dá pra ver televisão 
 
Família êh! Família ah! 
Família! 
Família êh! Família ah! 
Família! 
 
Família, família 
Cachorro, gato, galinha 
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Família, família 
Vive junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
 
A mãe morre de medo de barata (Uô! Uô!) 
O pai vive com medo de ladrão 
Jogaram inseticida pela casa (Uô! Uô!) 
Botaram cadeado no portão 
 
Família êh! Família ah! 
Família! 
Família êh! Familia ah! 
Família!                                                                     http://letras.terra.com.br/titas/48973/              
 

 

1-O tema da música é: 
(A) A família almoça junto todo dia 
(B) O dia a dia de uma família. 
(C) A mãe morre de medo de barata. 
(D ) O pai morre de medo de ladrão. 
 
2- Só não fazem parte da música: 
(A) vovó, vovô 
(B) papai, mamãe 
(C) titia, sobrinha 
(D) netinho, priminha. 
 
3-Nos versos: “Almoça junto todo dia / Nunca perde essa mania.” Qual a mensagem que nós 
é transmitida? 
 

 
 
4- Em quais versos refere-se as atitudes dos pais com relação a independência dos filhos? 
       
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5- Quando um filho fica doente, qual é a providência tomada pelos pais? 
       
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
6- No verso “O choro do neném é estridente”, o autor quis dizer que: 
(A) O nenêm chora pouco. 
(B) O choro incomoda a mamãe. 
(C) O choro é alto e fino. 
(D) O choro é porque ele está doente. 

http://letras.terra.com.br/titas/48973/
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7-Veja algumas palavras escritas no texto: 

Família, filho, filha 
As escritas possuem algumas diferenças. Observe as palavras abaixo e complete com L ou 
LH. Antes de realizar o exercício, leia os seus significados. 
 
Galho (divisão do caule de árvores e arbustos; ramo) 
Ga___o ((Gallus gallus) é o macho da galinha, comumente tratado como um animal heráldico) 
Mo___a (é um objeto elástico flexível são feitas de arame) 
Mo___ar (cobrir de liquído, derramar algo) 
Fa___ar (expressar-se através das palavras; dizer algo) 
Fa___ar (defeito, ausência de perfeição; em que há erro, incorreção) 

 
 

 
 
8-Observe a frase abaixo e reescreva com a ortografia correta. 

 

A familha e o bem mais preciozo que poçuimos 
 

 

 
 
No Módulo II foram propostas atividades com o livro da Pequena Árvore. Você 
sabia que existe também um filme contando essa mesma história ? 
 

 
 
No resumo do filme “A Educação de Pequena Árvore” (1997), produzido pela Paramount Pictures 
e dirigida por Richard Friedenberg, é uma produção inspirada no livro literário, escrita por Forrest 
Carter, onde o autor fala de sua infância com os avós. Trata-se de um filme indicado para alunos e 
professores assistirem, refletirem e debaterem sobre a temática da educação na perspectiva da 
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presença da abordagem colonialista na história dos povos indígenas. Um filme cativante e visceral 
que certamente está entre os melhores filmes sobre educação já produzidos. 

http://viadasletras.blogspot.com/2016/11/resenha-do-filme-educacao-de-pequena.html 

 
 
9-Infância é o mesmo que: 
(A) é o período de crescimento que vai do nascimento até os 3 anos de idade. 
(B)  é o período de crescimento que vai do nascimento à puberdade, ou seja, do zero aos doze 
anos de idade. 
(C) é o período de crescimento que vai do nascimento até quando a criança entra na escola 
(D) é o período de crescimento que vai do nascimento até os 10 anos de idade. 

 
10-A educação de Pequena Árvore foi inspirada: 
(A) num poema ouvido por Richard Friedenberg 
(B) numa história de gibi 
(C) numa música 
(D) numa obra literária 
 
 
11-As palavras: Pequena Árvore, Paramount Pictures, Richard FRiedenberg e Forrest 
Carter estão escritas com letras maiúsculas, porque: 
 
(A) são substantivos coletivos 
(B) são substantivos comuns 
(C) são substantivos femininos 
(D) são substantivos próprios 

 
 
 
12-Pequena Árvore é um filme cativante, o termo em destaque é: 
 
(A) pronome 
(B) adjetivo 
(C) verbo 
(D) substantivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viadasletras.blogspot.com/2016/11/resenha-do-filme-educacao-de-pequena.html
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13- Vamos pôr a mão na massa !  
 

Conte nos um livro que alguém da sua família ou até mesmo algum professor tenha 
lido para você. Descreva a sua história, os personagens, local do acontecimento, etc. 

Aprender a ouvir uma história é parte do processo de aprender a criar histórias. Ao ouvi-las 
aprendemos muito sobre as suas vivências, e que um ambiente pode ser tão importante quanto um 
personagem: não haveria história sem a casa dos Sete Anões, sem a floresta de Robin Hood ou 
sem o fundo do mar onde mora a Sereiazinha. 

Ah ! Não se esqueça que toda história precisa ter começo, meio e fim. Após a sua escrita, 
releia a sua obra para alguém que convive com você para verificar se tem sentido a sua história. 

Título: 
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Vamos praticar a Matemática ? 

1-O filme “A Educação da Pequena Árvore foi produzido em 1997. Quantas anos faz que foi 

produzido ? 

(A) vinte anos 

(B) noventa e sete anos 

(C) vinte e três anos 

(D) dez anos 

 

2-Se acrescentarmos um zero (0) ao número 1997, seu resultado seria: 
(A) dezenove mil, novecentos e setenta 
(B) mil, novecentos e noventa e sete 
(C) dois mil e vinte 
(D) dez anos 
 

 

Observe os números na reta numérica.   

 

 

3-Qual é o número que o símbolo representa na reta numérica acima ? 

(A) 2147 

(B) 2047 

(C) 2197 

(D) 2247          

 

4-Descubra o segredo e complete o que falta na reta numérica 

 

 

 

 

1997 2047 2097 2147 * 2247 

O segredo é ? 
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Observe os números no quadro abaixo.  

2005 – 2037 – 2021 – 1997 – 2090 - 2012 

5-A ordem desses números, do menor para o maior, é:  

(A) 2005 – 2012 – 2021 – 2037 – 2090 - 1997 
(B) 1997 - 2005 – 2012 – 2021 – 2037 - 2090 
(C) 2090 - 2005 – 2012 – 2021 – 2037 - 1997 
(D) 1997 - 2005 – 2090 – 2021 – 2037 - 2012 
 
 

6-Pedrinho escreveu certo número da seguinte forma 

                                       +        +                      +                           + 

 

O número escrito por Pedrinho é: 

(A) 4205 

(B) 4206 

(C) 2020 

(D) 1997 

 

7- Faça a operação pedida e pinte os seus resultados: 

 

7 x 6  8 x 7  9 x 6  

42 46 32 49 56 64 54 63 56 64 54 63 

 

81 : 9  2020 : 5  420 : 6  

9 8 6 5 404 50 400 55 80 50 30 70 

 

 

 

2020 1997          189 
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Observe o gráfico de filmes e veja a quantidade de famílias que assistiram alguns 

filmes no último semestre de 2019. Responda as perguntas abaixo: 

 

 

 

8-Qual o total de famílias que assistiram filmes no último semestre de 2019  ? 

___________________________________________________________________________ 

9-Quantas pessoas a mais assistiram os filmes: Garfield e A Bela e a Fera ? 

____________________________________________________________________________ 

10-Qual filme foi o mais assistido ? 

____________________________________________________________________________ 

11-Quais foram os três filmes mais assistidos ?  

____________________________________________________________________________ 
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12-Percorra a trilha resolvendo as operações solicitadas. Observe o início e o fim da trilha para 

realizar o que se pede. 

  

 

Início 7 X 4 = 28 + 4 = 32 

 : 

16 -  = 12 x  = 8 

=                                                                                                                    

 + 49 =  : 9 =  

                                                                                                                                                                                                     Fim 

 

 

 

Até a próxima semana !!! 

 

 

 

 

 

 

 


	Observe o gráfico de filmes e veja a quantidade de famílias que assistiram alguns filmes no último semestre de 2019. Responda as perguntas abaixo:

