
                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES:  Língua Portuguesa e Ciências

 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

 

1.Numere as fontes de energia citadas no texto, de 

acordo com a ordem de tempo em que foram sendo 

descobertas: 

(     ) Eletricidade           (     ) Fogo 

(     ) Vapor                   (     ) Petróleo 

_____________________________________ 

2.Para produzir o vapor, o primeiro combustível 

usado foi a lenha. 
 

a)Que combustível substituiu a lenha? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

b)Por que o carvão mineral é melhor que a lenha? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

c)Qual foi a primeira utilidade do vapor como energia? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________ 

3. Pinte, no texto, a justificativa para que seja 

constante a procura de novas fontes de energia. 

_____________________________________ 

4.Ligue o produto feito a partir do petróleo à sua 

utilização: 

ÓLEO MINERAL *                     *Movimentar veículos. 

GASOLINA *                             *Movimentar máquinas. 

_____________________________________ 

5. De acordo com o texto, qual é o problema de se 

usar os combustíveis minerais (carvão e petróleo)? 

 

 

 

 

 

ALUNO (A):______________________________ 
 

PROF.:__________________________ 

 

ATIVIDADES PARA TERÇA-FEIRA – 22/09 

Nessa semana, nos 

conteúdos de 

Português e Ciências 

vamos estudar as 

várias formas de 

energia que o homem 

usa. Vamos lá? 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática

1.Observe o mosaico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Qual o total de quadradinhos?_________________ 

b)Quantos são os quadradinhos coloridos?________ 

c)Que porcentagem eles representam? _____________ 

d)Que porcentagem representa a parte em  

branco? ____________________________________ 

___________________________________ 

2. No mosaico abaixo, pinte conforme o que está  

sendo pedido: 

 4% de azul 

 36% de amarelo 

 O restante de verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Qual o total de quadradinhos somando os azuis 

e amarelos? ________________________________ 

b)Qual a porcentagem de quadradinhos verdes? 

___________________________________________ 

PORCENTAGEM 

Símbolo: %     -     Leitura: por cento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUINDO: 

100% = total                                   50% = a metade 

25% = a quarta parte                    10% = a décima  parte. 

 

Ex.: Tenho R$80,00. Se eu der: 

 50% = 80 : 2 (metade) = R$40,00 

 10% = 80 : 10 = R$8,00 (décima parte) 

 100% = R$80,00 (total). 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

 

COMPONENTES CURRICULARES:  Língua Portuguesa e Ciências

 

LEIA O TEXTO E ENTENDA COMO É PRODUZIDA A 

ELETRICIDADE: 

 

1.Qual característica do nosso país, permite que 

aqui existam várias hidrelétricas? 

(     ) Grande número de rios. 

(     ) O tamanho do nosso território. 

_____________________________________ 

2.Leia cada atitude e marque POSITIVO ou 

NEGATIVO  em relação à economia de energia 

elétrica: 

 

 

3.Observe a cena: 

 
 

*Escreva uma frase sobre economia de energia elétrica, 

de acordo com a imagem: 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES PARA QUARTA-FEIRA – 23/09 

A ENERGIA QUE USAMOS 

EM NOSSA CASA PARA 

FAZER OS APARELHOS 

FUNCIONAREM, EM SUA 

MAIOR PARTE, VEM DAS 

HIDRELÉTRICAS.          

HIDRO = ÁGUA, PORTANTO 

ESSA ELETRICIDADE É 

PRODUZIDA A PARTIR DA 

FORÇA DAS ÁGUAS. 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 

1.Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 50% são meninas. Quantas meninas há na sala? 

(     ) 10 meninas     (     ) 12 meninas 

(     ) 15 meninas     (     ) 18 meninas. 

________________________________________________________________________________ 

2.João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar a vista. Sabendo que o valor a vista é de 

R$ 1500,00 e que o valor total à prazo é 10% maior que o valor a vista, responda:  

*Quanto João vai pagar no total?  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

3.Maria comprou um vestido a vista para ganhar um desconto de 25% no valor original dele.                                           

a)Se o vestido custa R$80,00, quanto Maria obteve de desconto? 

b) Quanto ela pagou pelo vestido? 

 

       

________________________________________________________________________________ 

4.No dia 1° deste mês, um produto estava sendo vendido por R$ 400,00. No dia 10, esse produto sofreu uma 

redução de 50% no seu preço. No dia 20, ele foi reajustado com um aumento de 50%.  

a)Escolha a alternativa correta. 

(     ) O produto estava mais barato no dia 1° do que no dia 20. 

(     ) No dia 20 o produto estava com o mesmo preço que estava no dia 1°. 

(     ) O produto estava mais barato no dia 20 que no dia 1°. 

b)Quanto valia esse produto no dia 10? ___________________________ 

c)E no dia 20? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.Um terreno foi destinado à construção de uma grande praça, sendo que uma grande quadra de esportes de 

200m² ocupa 20% da área do terreno.  

*Qual é a área total do terreno? 

(     ) 500m²     (     ) 1000m²     

(     ) 400m²     (     ) 800m². 

________________________________________________________________________________ 
 

6-Numa comunidade com 300 pessoas sabe-se que 25% são idosos e 10% são crianças. O restante são 

jovens e adultos. Nessas condições o total de idosos e crianças dessa comunidade é:  

(     ) 105     (     ) 100     (     ) 75     (     ) 35. 

*Qual é a porcentagem de jovens e adultos? ____________ 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES:  Língua Portuguesa e Ciências

 

 

Os vários tipos de energia, se dividem em dois 

grupos: energias RENOVÁVEIS e energias          

NÃO-RENOVÁVEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Numere o tipo de energia à sua definição: 

*Atenção! Vai aparecer um novo tipo de energia... 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pinte a classificação dos tipos de energia de 

acordo com a legenda: 

*Verde: ENERGIA RENOVÁVEL 

*Vermelho: ENERGIA NÃO-RENOVÁVEL 

 

 

Fontes naturais que não se renovam e se extinguem. 
 

Fontes naturais capazes de se renovar. 

 

ATIVIDADES PARA QUINTA-FEIRA – 24/09 

Além  da energia 

retirada das águas, 

há outros tipos de 

energia.  Leia no 

quadro para 

conhecer alguns 

outros tipos de 

energia 

• Renovável: é a energia que é extraída de 

fontes naturais capaz de se regenerar, 

consequentemente inesgotável.  

Ex: energia solar, energia eólica, etc. 

 

• Não-renovável: é a energia que se encontra na 

natureza em quantidades limitadas, que com sua 

utilização se extingue.  

Ex: petróleo, carvão mineral, etc 

 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

3.Numere os exemplos de energia de acordo com a 

legenda:  

 

 Renovável                      Não-renovável 

 

 Solar 

 Petróleo 

 Eólica 

 Hidrelétrica  

 Carvão mineral 

_____________________________________ 
 

4.Por que, a energia eólica não é muito utilizada em 

nosso país? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________ 
 

5.Observe as fotos e escreva o tipo de energia que 

está sendo produzida em cada caso: 

 

 

 

*As fontes de energia representadas nas fotos, são: 

(     ) renováveis        (     ) não-renováveis 

_____________________________________ 
 

6.Encontre, no diagrama, 4 tipos de energia: 

 

 

7.Observe o desenho que representa a produção de 

um tipo de energia: 

 

a)Como se chama esse tipo de energia? ____________ 

b)Complete com as letras iniciais dos desenhos para 

indicar a classificação desse tipo de energia: 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 

1.Em uma loja de preço único, na qual todas as peças custam R$ 10,00, há 2 tipos de oferta:  

1ª oferta: “Compre 5 peças e pague apenas 4”.  

2ª oferta: “Compre 5 peças e receba 20% de desconto”.  

*Qual dessas ofertas você escolheria para ter o maior valor de desconto? Por quê?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Responda às perguntas a seguir:  

a) Se o total de doces de um pote é de 400 unidades, quantos doces correspondem a 50% da quantidade de doces do 

pote? ___________________________________________________________________________________________ 

b) Se 50% da quantidade de doces de um pote corresponde a 400 unidades, quantas unidades de doce o pote todo 

possui? __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3.Escolha a porcentagem de desconto e calcule o preço de venda de cada produto a seguir: 

*Escolha um desconto diferente para cada roupa, faça seus cálculos e deixe-os na atividade: 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

CÁLCULOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha da roupa 
Modelo: calça 
Tamanho: M 
Cor: azul 
Preço original: R$120,00 
Desconto: ___________ 
Preço de venda: 

___________________ 

Ficha da roupa 
Modelo: saia 
Tamanho: G 
Cor: lilás 
Preço original: R$80,00 
Desconto: __________ 
Preço de venda: 
___________________ 

Ficha da roupa 
Modelo: camiseta 
Tamanho: P 
Cor: amarela 
Preço original: R$50,00 
Desconto: _________ 
Preço de venda: 
__________________ 

Ficha da roupa 
Modelo: bermuda 
Tamanho: G 
Cor: verde 
Preço original: R$100,00 
Desconto:___________ 
Preço de venda: 
___________________ 

 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES:  Língua Portuguesa, Ciências e Ensino Religioso

              

 

1.Como os combustíveis como o carvão e o petróleo 

provocam danos ao meio ambiente? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________ 

2.A natureza é uma obra de Deus... amar a Deus é 

respeitar e cuidar de sua criação. 

*Complete a cruzadinha com as criações de Deus que 

compõem o meio ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES PARA SEXTA-FEIRA – 25/09 

Durante toda a semana, 

falamos sobre os tipos de 

energia. Leia a parte retirada 

do texto da atividade de 

terça-feira (22/09); 

 

3.Das criações divinas que fazem parte do meio 

ambiente, quais são usadas pelos homens para 

produzir energia: 

 

_____________________________________ 

4.Relacione as destruições representadas pelos 

desenhos à criação divina que estão sendo 

destruídas: 

        

 

5.Leia a “Oração pela natureza”: 

 

1 2 

3 
(     ) Água 

(     ) Ar 

(     ) Solo 

*Escreva 2 atitudes que o 

homem pode ter para não 

destruir a natureza: 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

COMPONENTE CURRICULAR:  Arte 

          
 

*O cata-vento é um brinquedo onde a força do vento faz com que ele gire. 

*Vamos confeccionar um cata-vento para você brincar? 

*Peça ajuda a alguém da sua família, siga as instruções e mãos à obra! 
 

 

Durante o nosso estudo sobre os tipos de energia, 

aprendemos que é possível usar o vento para produzir 

eletricidade. 

A energia eólica é produzida em turbinas que são 

instaladas em locais com muito vento. 

As turbinas possuem hélices como as do desenho que 

lembram um cata-vento. 

 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 

1.Há em  um canil 80 cães. Sabe-se que 50% desses cães são filhotes. 

a)Quantos filhotes há nesse canil? 

_________________________________ 

b)Nesse canil, 25% dos cães são fêmeas.  

*Quantas fêmeas há nesse canil? 

__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.Raul está lendo um livro de 260 páginas. Ainda faltam 30% das páginas para ele terminar de ler o livro. 

a) Quantas páginas faltam para Raul ler? 

__________________________________ 

b) Quantas páginas Raul já leu?  

__________________________________ 

c)Explique como você descobriu quanto é 30% de 260. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.As figuras foram divididas em quatro partes iguais. Observe a parte pintada de cada figura. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

4.A professora do 5° Ano fez uma eleição para escolher o representante da turma. No quadro estão 

representados os alunos que se candidataram e a porcentagem de votos que eles receberam. 

Aluno Simone Lauro Andreia Otávio 

Porcentagem de 

votos 

20% 10% 40% 30% 

 

b)No gráfico de setores abaixo faça uma legenda e pinte observando a porcentagem de votos de cada candidato. 

                                                         c)Sabendo que nessa turm estudam 30 alunos, e que todos  

                                                            eles votaram, calcule a quantidade de votos que cada can- 

                                                            didato recebeu. 

                                                            * Simone: ________ 

                                                            * Lauro: _________ 

                                                            * Andreia: ________ 

                                                                                                   * Otávio: _________ 

a)Qual dos candidatos venceu a eleição? 

__________________________________________

_ 

*Escreva a porcentagem 

pintada em cada figura. 

 

   



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

 

COMPONENTES CURRICULARES:  Língua Portuguesa e Educação Física 

                                                                                                                                                       
 

1.Leia as dicas do quadro e, em seguida, faça a atividade proposta ao lado: 

  
 

2.Vamos nos divertir um pouco... JOGO DOS 7 ERROS: 

      

 

ATIVIDADES PARA SEGUNDA-FEIRA – 28/09 

  

Queridos alunos, estamos todos com saudades de vocês, 

esperamos que também estejam com saudade das aulas de 

Educação Física. Tem uma parte da aula que muitos alunos não 

gostam de fazer. Isso mesmo! O alongamento. Os movimentos de 

girar, dobrar e alongar o corpo oferecem uma série de vantagens 

para a saúde, como a correção da postura, o alívio de dores 

musculares, o relaxamento e a melhora da flexibilidade. 

HORA DE PRATICAR!!! VAMOS LÁ!!! 

Hoje vamos exercitar no início de nossas atividades. Chame as 

pessoas que moram com você e ensine a elas como fazemos os 

alongamentos em nossas aulas. Hoje você será o professor e 

seus pais os alunos. Faça um desafio com eles:                     

- Será que eles conseguem encostar a mão no pé com 

as pernas estendidas?  

- E será que eles conseguem encostar o calcanhar no 

bumbum?  

Depois de executar os movimentos descreva abaixo 

como foi a experiência de ensinar o papai e a mamãe a fazer os 

alongamentos: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__ 



                              
 
 
 
 
 

       PROJETO: “EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
        5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

________________________________________________________________________ 
 

 

21ª SEMANA – DE 22/09 A 28/09 

COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática  

 
1.A escola em que Olívia estuda está disponibilizando um curso de Espanhol. Foi realizada uma pesquisa e 

concluiu-se que 100% dos alunos do 5° Ano participam desse curso. 

 De acordo com essa informação, marque a informação correta. 

(     ) Metade dos alunos do 5° Ano participa desse curso.     

(     ) Todos os alunos do 5° Ano participam desse curso. 

(     ) Menos da metade dos alunos d 5° Ano participam desse curso. 

(     ) Quase todos os alunos do 5° Ano participam desse curso. 

________________________________________________________________________________ 

2.Observe as duas formas de pagamento de um tablet oferecidas por uma loja: 

a)Se uma pessoa optar pelo pagamento a prazo, qual será o valor da entrada? 

 

 

 

 

b)Calcule qual será o valor de cada prestação no pagamento a prazo: 

 

 

 

 

c)Quantos reais uma pessoa pagará por esse tablet caso opte pelo pagamento a vista? 

 

 

 

d)Em sua opinião, qual é a forma de pagamento mais vantajosa para a pessoa que comprar esse tablet? Justifique. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Encontre em revistas, jornais, internet ou até mesmo invente propaganda, problemas, textos onde apareça 

símbolos da porcentagem (%) e cole abaixo: 

 

 

 

        R$800,00 
A vista:  
10% de desconto 
             Ou 
A prazo: 
entrada de 25% 
do total e o restante em 
5 prestações iguais. 

 


