
 
 
 
 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01  
  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

Realizar este Roteiro na semana de 31/08 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: 

Agora é hora de você apresentar sua opinião e elaborar hipóteses. Lembrando: 

Hipóteses são possíveis explicações para uma pergunta com o conhecimento 
que temos num determinado momento. 

 
a. Por que você tem que comer? Elabore hipóteses para essa pergunta: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Na sua opinião, o que é uma alimentação saudável? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. E a sua alimentação, você considera que está adequada? Tem que ser na sinceridade, hein! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
d. Mandioca é um alimento muito popular no Brasil. Em alguns locais ela é chamada de macaxeira 
ou aipim. O nome científico da planta mandioca é Manihot esculenta e nos alimentamos de suas 
raízes. Você gosta de mandioca? Qual a sua forma preferida de comê-la? 
________________________________________________________________________________ 

 
 



 
 
 
 
 

ATIVIDADE  - Leia as informações sobre a mandioca, retirada do site da Embrapa: 

                                              Mandioca 

         Originária da América do Sul, a mandioca constitui um dos 

principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de 

pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais de 

100 países produzem mandioca, e o Brasil é o segundo maior 

produtor do mundo. De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em 

todos os estados brasileiros. 

 Fonte: www.embrapa.br 

 

A mandioca é considerada um alimento energético. O arroz, batata, o milho, o açúcar, o 

pão, macarrão e bolachas também são alimentos considerados energéticos. 

Esses alimentos são ricos em carboidratos, um tipo de nutriente encontrado nos            

alimentos.  

Opa! Palavrinhas novas no pedaço!!! 

 

 

 

a. Com essas informações é possível compreender um dos motivos do porquê os 

alimentos são tão importantes. Você captou? (O símbolo ao lado pode ajudar) Então 

escreva abaixo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Hora de investigar! 

Pegue um pacote de bolacha e procure a Tabela Nutricional. Nela você encontrará informações 

sobre os nutrientes deste alimento e as quantidades presentes de cada um nele. 

Copie abaixo a Tabela Nutricional. Lembre-se de colocar o nome da bolacha que você analisou. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.embrapa.br/


 
 
 
 
 

Para descontrair! 

 
Fonte: 365 Charadas Incríveis, Ciranda Cultural, 2018. 

 
 

Aprenda mais sobre a mandioca nestes vídeos. Se for difícil acessar a internet, não 
se preocupe! São apenas vídeos complementares, ok? 
 
A história dos alimentos: Mandioca: https://ggle.io/3MCx 
 
Mandioca: o alimento do Brasil: https://ggle.io/3MD1 
 

 
 

Nos encontramos no Roteiro 2.  
Até mais!!! 

Profª Flávia 
 

 
 

https://ggle.io/3MCx
https://ggle.io/3MD1


 
 
 
 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01  
  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

CONTEÚDO ABORDADO: Leitura e escrita 

Realizar este Roteiro na semana de 31/08 

Professora Joyce 

Aluno(a): _____________________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

ATIVIDADE 1 

Leia o texto a seguir:  

 

Goiânia, 25 de agosto de 2020.  

                                                              Querido Diário,  

 

Você já sabe que estamos vivendo uma pandemia, né? Já faz quase seis meses que               

estamos sem aula, sem poder ir à escola por causa de um vírus que se espalhou pelo mundo. Esse                   

vírus causa uma doença que se chama COVID 19, e por causa dela muitas pessoas morreram. Por                 

causa disso as aulas pararam e estamos todos em nossas casas: meus alunos e eu.  

Sinto saudades, sabe... do movimento da escola, do convívio e do carinho dos alunos, até               

da bagunça que eles fazem. A escola é mesmo um lugar incrível, porque ensinamos, aprendemos,               

fazemos amizades. 

De repente a minha casa se tornou o meu lugar de trabalho. Todas as reuniões que antes                 

aconteciam na escola, agora acontecem por meio da tela de um computador. Tem sido um               

desafio.  

Mas nem tudo é tão ruim assim, e uma das coisas mais legais de estar em casa é poder                   

acompanhar o crescimento do meu filho de 5 anos, bem de pertinho. Nesse tempo ele aprendeu a                 

ler e escrever e eu estou tão encantada com isso.  

 
 



 
 
 
 
 

Nesses meses, eu li bastante também e o livro que mais gostei foi “A biografia ilustrada de                 

Anne Frank”. Você sabe o que é uma biografia, né? É um livro que conta a história da vida de                    

alguém. A história de Anne é muito triste, porque se passa num período de guerra, e ficou                 

conhecida no mundo todo. Mas sabe, Diário, fiquei pensando com os meus botões que Anne viveu                

algo parecido com o que estamos vivendo, porque assim como nós, ela precisou ficar em casa                

quietinha por muito tempo. Durante o período em que esteve escondida Anne escreveu um diário,               

ela registrava num caderninho as suas vivências, as suas alegrias e tristezas.  

É isso, Diário, sei que faz tempo que não apareço para escrever aqui, mas estou cansada e                 

ainda preciso preparar o jantar, depois conto mais sobre os meus dias nessa quarentena tão longa.  

 

Até outro dia,  

Joyce  

 

 

ATIVIDADE 2 

O texto que você acabou de ler é uma página do Diário da professora Joyce. Imagine que as linhas                   

a seguir seja a página do seu diário, escreva nelas como tem sido os seus dias nessa quarentena, o                   

que você tem feito, do que sente saudades, se viu algum filme legal, ou leu algum livro                 

interessante. Mas lembre-se, não se esqueça de dividir o texto em parágrafos: para cada parágrafo               

um assunto. Lembre-se de colocar pontuação e de reler o que escreveu e observe se você não                 

esqueceu nenhuma palavra.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 
 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ilustre o texto  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

  
DATA DE ENVIO: 03 de setembro 
DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 
Professora Valleria Araujo de Oliveira 
  
Aluno(a): _______________________________ Turma 5°__________ 
  

ATIVIDADE 01 - PARA SER REALIZADA NA 1ª SEMANA 
  
Oie... 
Espero que estejam todos(as) bem!! Logo logo estaremos juntos(as) novamente!! 
Mas enquanto isso não acontece, vamos nos comunicando por aqui, ok? 
  
As atividades de Educação Física destas duas próximas semanas foram construídas em diálogo com a               
Profª Joyce (Português) e com a Profª Flávia (Ciências) e, diante disso, para nosso retorno definimos                
a temática alimentação “Por que você come?”. Espero que gostem!! 
  
Bons estudos!! Estou com saudades !! 
  
1) Assinale a imagem que você mais se identifica 

 
2) Qual sua comida favorita? Se você pudesse, o que comeria todos os dias? Por quê? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  
3) Sei que quando estamos mexendo no celular, assistindo TV, ou jogando vídeo game, esquecemos              

do mundo. Mas me conta uma coisa: Vocês conseguem se alimentar corretamente quando ficam              
jogando/ assistindo vídeos durante muito tempo? Se esquecem de comer, ou comem a primeira              
coisa que acharem no armário/geladeira? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 



 
 
 
 
 

  
4) Lembra que na nossa 1ª escala começamos a trabalhar com jogos eletrônicos? Nesse momento              

vocês devem estar jogando bastante, né? Quais joguinhos vocês tem mais jogado? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5) Você sabia que o alimento é um dos grandes responsáveis pela socialização entre as pessoas no                
mundo? Se você vai visitar sua madrinha, geralmente tem um lanchinho à sua espera, se vai                
passear na casa dos avós, um bolinho ou pão de queijo não podem faltar. Passar a tarde brincando                  
na casa do(a) colega, raramente você volta pra casa sem um lanchinho. Ou seja, as refeições                
colaboram, nos ajudam a interagir e ter momentos de afeto com quem gostamos. Que tal               
experimentar almoçar na companhia da família ao invés fazer as principais refeições assistindo             
TV ou mexendo em eletrônicos? Faça essa experiência e nos conte, nas linhas abaixo, como foi!!! 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
6) Por falar em hábitos alimentares, já ouviu a expressão “magro de ruim”? Às vezes algumas               

pessoas usam essa expressão para se referenciar àqueles(as) que comem bastante, mas que             
aparentemente não possuem gorduras no corpo. Pois bem, o corpo de cada criança, adolescente              
ou adulto funciona de diferentes maneiras, alguns processam os alimentos mais rápido e gastam              
muito mais energia ao longo dia do que outros. Tudo que comemos é processado em partículas                
menores no estômago e intestino para que corpo consiga absorver e, por meio do sangue, os                
nutrientes são processados em outros órgãos e assim eles poderão finalmente entrar em cada              
célula de seu corpo se transformando em energia para que você possa fazer suas atividades               
físicas, estudar, brincar etc. Mas não se enganem, nem sempre gordura no corpo representa              
doença e nem sempre a falta de gordura quer dizer que a pessoa está saudável. Portanto, pode                 
comer tudo que quiser. O excesso de doces, frituras, gorduras podem causar doenças graves em               
qualquer pessoa. O importante é ter equilíbrio. 

  
Nos conte uma coisa: O que você acha que é ter um corpo bonito? Lembrando que aqui não avaliarei 
se está certo ou errado, mas apenas a sua opinião, de aluno (a), combinado? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  Abraço apertado da Profª Valleria, 

Se cuidem e até a próxima!!! 

 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Roteiro para nosso trabalho em casa, em 31.08.2020 

Disciplina história – 5ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

 

Inicialmente quero dizer a vocês, alunos dos 4ºs anos, que estou muito feliz por 
podermos continuar nosso trabalho! Espero que estejam bem, juntamente com sua 

família! 

Nosso trabalho será diferenciado, o que o torna desafiador e intrigante. Mais que 

nunca, precisaremos ter atenção e buscar ajuda quando necessário. 

Como estamos começando nossas atividades, sem a minha presença e de meus 
colegas professores ao lado de vocês, começaremos devagar, mas com firmeza e 

seriedade em nossos objetivos, afinal, ensinar e aprender é um desafio que nos faz 

crescer como seres humanos!  

Então, mãos à obra!! Segue o roteiro! 

Grande abraço, prof. Ataíde  

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contem atividades de todos os 

professores; ao realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso necessário, 

solicitem apoio; 

➔ Vamos organizar com os pais de vocês a devolução do bloco de atividades que vocês 

receberam e que deverão ser realizadas, conforme orientação; 

➔  Realize as atividades conforme o número indicado, porque uma poderá ser a 

continuidade da anterior; 

➔ Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; se precisar, 

dialogue com seus familiares para entende o texto e as questões; 

➔ O texto que acompanha a atividade deverá ficar com você, em sua pasta de textos, 

devendo ser devolvido somente a atividade que você realizou. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Atividade de História – 2020 
 

Tema: Arqueologia e os povoadores da América 
 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a) :_________________________________________________5º ano ___ 
 
 

TEXTO 1 – O ARQUEÓLOGO E A CIÊNCIA ARQUEOLÓGICA 
 

➔ Você sabe o que o arqueólogo faz? Qual sua importância? Leia e descubra! 
 
“O arqueólogo estuda a existência de povos antigos, utilizando-se da análise de objetos, 
restos e vestígios deixados por estas populações. O primeiro trabalho do arqueólogo é 
identificar um local onde existam vestígios dos homens do passado – o que chamamos 
de um sítio arqueológico. 

Este local pode ter sido, no passado, um lugar de moradia, como uma cabana 
de palha e madeira, uma caverna ou um monte artificial. Pode ter sido também um 
cemitério, ou um depósito de lixo, ou um lugar ocupado por pouco tempo, para realizar 
uma caçada, por exemplo. 

Quando encontra um sítio arqueológico, o arqueólogo trata de 1nvestiga-lo 
com o maior cuidado possível. Os restos mais antigos costumam estar enterrados 
debaixo de várias camadas de terra, areia ou pedras. 

Uma preocupação muito importante para os arqueólogos é descobrir a época 
exata em que viveram os povos. 

O principal método de datação é denominado carbono 14 e se baseia numa 
interessante descoberta. Todos os seres vivos, todas as plantas e animais possuem 
em seus corpos uma quantidade, embora pequena, de carbono radioativo, que 
absorvem ao respirar e se alimentar. Quando os seres morrem, no entanto, a 
radiação vai naturalmente, diminuindo, e é possível medir essa diminuição em um 
laboratório especial.” 

Fonte: HISTORIAR 4, Dora Schmidt, Ed. 
Scipione, São Paulo, 2007. 

          

 

                                                                                           O arqueólogo Rodrigo de Oliveira na Lapa do Santo  
                                                                                                                                (fotógrafo MAURÍCIO DE PAIVA) 



 

 

ATIVIDADE DO TEXTO 1 -  O ARQUEÓLOGO E A CIÊNCIA ARQUEOLÓGICA 

 

➔ Leia o texto com atenção e responda as questões a seguir: 

 

1- O que o arqueólogo estuda? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- O que é um sítio arqueológico? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3- Qual a importância das pesquisas e descobertas feitas pelos arqueólogos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4- O que é o método Carbono-14? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5- Qual a relação que você pode fazer da Arqueologia com o estudo da História? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Você já leu, assistiu, se informou de alguma forma sobre atividades de um 

arqueólogo ou uma arqueóloga? Registre abaixo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 11 de setembro 

Professora: Jane Jardim 

 

Aluno(a): ________________________________________Turma: 5º __________ 

 
 

 

 

 

 

Você lembra o que são Números Naturais? Lembra que na aula a gente ficou 

pensando em como poderíamos contar quantos degraus tem uma escada e que 

dissemos que o chão seria o zero e cada degrau seria contado em sequência? Então, 

a sequência que nós encontramos naquela aula era a sequência de Números 

Naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... O conjunto formado por esses números é chamado de 

Conjunto dos Números Naturais e é representado assim: 

 

 
 

Olá! Que saudade de você! Espero que 

você e sua família estejam muito bem de 

saúde e que em breve a gente se encontre! 

Sei que é grande a vontade de voltar ao 

CEPAE e poder rever os amigos e professores, 

mas enquanto a gente não pode fazer isso, 

que tal matar um pouquinho essa saudade? 

Eu preparei umas coisinhas para você. 

Quer ver? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I:  PENSANDO EM NÚMEROS NATURAIS USANDO O CALENDÁRIO 

 

1. Circule no calendário abaixo: (use lápis de cor ou canetinha colorida) 

a) A data do seu aniversário  

b) O nome do mês em que comemoramos o Natal. 

 

2. Responda: 

a) Quais são os meses com 30 dias? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Em que mês estamos? Qual o número natural que representa este mês? Escreva 

seu antecessor e o seu sucessor. 

 

Mês: _______________________________________________________________ 

Número Natural que o representa: _______________________________________ 

Sucessor: _________________________ Antecessor: _________________________ 

 

Sucessor e Antecessor... lembra deles?? 

Antecessor é aquele número que vem imediatamente antes do 

número dado e o Sucessor é o número que vem imediatamente 

após o número dado. Lembrou? Vou dar uma dica: Considere o 

número 48, então, Sucessor = 49 e Antecessor = 47. O número 

dado fica entre o Antecessor e o Sucessor, assim:       47       48       49 

  

3. Você sabia que as estações do ano acontecem por causa da inclinação da 

Terra em relação ao Sol?  Fique sabendo: O movimento do nosso planeta 

em torno do Sol dura um ano. A principal consequência desse movimento 

é a mudança das estações do ano. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, complete: 

 

Cada estação dura aproximadamente três meses. O Verão começa dia 21 de 

dezembro e termina no dia 21 de ____________________. No mesmo dia inicia o 

Outono que acaba dia 21 de ____________________. Desse dia até o dia 23 de 

setembro são dias de Inverno. A última estação da nossa lista, a Primavera, acontece 

do dia 23 de setembro até o dia 21 de ____________________. 

 

4. DESAFIO: DESVENDE A CHARADA E DESCUBRA O MÊS OCULTO 

 

Trinta dias têm Novembro, Abril, Junho e Setembro. De vinte e oito só há um que é 

__________________. Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto, 

Outubro e Dezembro têm trinta e um. 

 

5- O TEMPO E SUAS CURIOSIDADES  

 

Um ano tem 365 dias, mas ocorre que de quatro em 

quatro anos temos um dia a mais e o ano passa a ter 366 dias! 

Você sabe o porquê? Converse com seus familiares e tente descobrir. Depois você 

escreve sua resposta e manda para mim. No nosso próximo encontro a gente 

conversa e eu comento sua resposta, tá bom?.  

Ainda com a ajuda do pessoal de casa, complete: 

a) Uma semana tem ____ dias e uma quinzena tem _____ dias. 

b) Os meses do ano podem ter _____, ______, ______ ou _____ dias. 

c) Se 2 meses formam um bimestre, então, podemos dizer que um trimestre é 

formado por  ____ meses e que em um semestre temos _____ meses. 

d) Um ano tem ____ bimestres, ____ trimestres e ____ semestres. 

e) Se um biênio corresponde a 2 anos, então, um triênio corresponde a ____ anos, 

um quadriênio a ____ anos e um quinquênio a _____ anos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

6- PESQUISE E DESCUBRA:  

 

a) Um Decênio equivale a uma década. Um Decênio tem 

_____ anos. Um Século tem ________ anos. 

b) Sesquicentenário é a palavra usada para _______ anos e Milênio é a palavra 

usada para _______ anos. 

 

ATIVIDADE 2: LIVRO DIDÁTICO 
 
Em nossa 1ª semana de aula no CEPAE deu para iniciarmos as atividades no livro, 
então, como atividade 2, peço que resolvam os seguintes exercícios: 
 

✓ Página 27, exercícios 2, 3 e 4; 

✓ Página 28, exercícios 1 e 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reencontraremos no Roteiro 2.  

Até mais!!! 

Profª Jane 

JANEIRO  FEVEREIRO  MARÇO 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

      1 2 3 4              1  1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29  29 30 31         

                       

ABRIL  MAIO  JUNHO 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

      1 2 3 4            1 2    1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30      24 25 26 27 28 29 30  28 29 30         

                       

JULHO  AGOSTO  SETEMBRO 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

      1 2 3 4              1      1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30       

        30 31                   

                       

OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31  29 30            27 28 29 30 31     



 
 

 
 
 

 
 

       CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
                                             GEOGRAFIA – 5 º ANO 

                                                       ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 
  
DATA DE ENVIO: 31 de agosto 
DATA DE ENTREGA: 15 de setembro 
DATA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 31/09 a 07/09 
Professora:  Laís Rodrigues Campos 
Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: 5º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora você vai responder as questões sobre o território brasileiro, lembrando que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oi alunos, tudo bem com vocês? 
Vocês sabem que nas aulas de Geografia é muito 
importante estudar sobre nosso País. Porque nele 
existem muitos lugares que gostamos, cheios de 
pessoas, casas, prédios, árvores, animais, plantas e 
muito mais. Então, agora vamos aprender um pouco 
mais sobre esse território tão especial ... 

País: é um território definido por limites, com população e governo 

próprio. Além disso, por ser formado por uma nação ou várias, ou seja, 

grupos de pessoas diversos com suas culturas es costumes  



 
 

 
 
 

 
 

 

 

Atividade 01 - Na imagem a seguir temos o mapa do Brasil, para você colorir os diferentes estados 

(UF) que formam esse território, colocar os nomes com as siglas de todos e inserir o título do mapa. 

Converse com seus familiares a respeito dos estados e leia o mapa da página 12 do livro didático de 

Geografia. Após essa primeira atividade, durante a semana estude esse mapa e tente desenha-lo aos 

poucos com as 27 unidades federativas (UF) e do seu jeito no caderno, sem olhar o mapa dessa 

atividade impressa ou do livro.  (Observação:  faça com calma, você está aprendendo)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título:  


