
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 07/04/2020 

PROFESSORA: Tiele Helena     TURMA: 5 º ANO   

ALUNO (A): ______________________________________________________ 

 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

1) Escreva os dígrafos das palavras em destaque, depois separe as sílabas 

adequadamente 

 

  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Vamos relembrar e treinar verbos! Pense nos nossos estudos anteriores e preencha 

corretamente 

 

TEMPO VERBAL: PRESENTE 

 comer estudar cantar fazer 

Eu como    

Ele (a) come    

Nós comemos    

Eles (as) comem    

Olá, meus amores, estou aqui mais uma vez para te 

ajudar a se recordar os conteúdos que já aprendemos. 

Eu estou sentindo uma grande falta dos nossos 

momentos de aprendizagens, tenho fé que será por 

pouco tempo. Não se esqueça: #fiqueemcasa. 

 

assadura – crescer – birra – querida  – ninhada –  

galho – farinha – piscina – olho – quiabo – banguela 



 

TEMPO VERBAL: PASSADO ( Pretérito Perfeito) 

 falar amar perder medir 

Eu falei    

Ele (a) falou    

Nós falamos    

Eles (as) falaram    

 

 

3) Observe esse trecho do texto e faça o que for pedido: 

 

 

 

 

a) Nesse mesmo trecho existe uma palavra que está em negrito, ela dá características a 

um respectivo substantivo, então podemos considerá-la como: 

 

(    ) um artigo.        (    ) um substantivo.          (    ) um adjetivo          (    ) um verbo. 

 

b) Ainda trabalhando com o trecho acima, circule a resposta correta em relação à 

pergunta. Qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas no trecho?  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Retire um substantivo comum e um pronome do trecho em destaque. 

 

Substantivo comum Substantivo próprio 

  

 

→ Retire ainda, duas palavras com encontro vocálico:  

_____________________________________________________________________________________ 

TEMPO VERBAL: FUTURO ( Futuro do Presente) 

 abraçar pegar pedir correr 

Eu abraçarei    

Ele (a) abraçará    

Nós abraçaremos    

Eles (as) abraçarão    

“Os berros de minha mãe Eduarda me trouxeram de volta à calça jeans. Guardei 

a caixa velha de sapatos no guarda-roupa. A caixa ficou guardada, mas as 

lembranças não. Para qualquer lugar que eu for levarei comigo todas as lembranças”. 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 09/04/2020 

PROFESSORA: Tiele Helena     TURMA: 5 º ANO   

ALUNO (A): ______________________________________________________ 

 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, é com você! 

Responda as questões a seguir. 

1) Que elementos formam o Sistema Solar? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Cite alguns exemplos de corpos celestes. 

_______________________________________________________________________________________ 

3) De que são formados os planetas pequenos e os planetas maiores? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



4) Quais são os planetas que compõem o Sistema Solar? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Consulte o livro e tente recordar, marcando a opção adequada. 

 

a) Nossa galáxia é chamada de: 

(A) Vita láctea. 

(B ) Via láctea. 

(C)  Imita láctea. 

 

b) No sistema solar, planetas e seus asteroides, satélites, cometas e meteoroides orbitam 

ao redor de uma estrela chamada de: 

(A) Meneia 

(B) Lua 

(C) Sol 

 

c) O que são satélites? 

(A) São corpos menores que os planetas e orbitam os planetas. 

(B) São planetas que orbitam os satélites. 

(C) São poeiras zodiacais. 

  

 

Amores, façam as atividades com calma, a partir da 

próxima semana teremos conteúdos novos!  

Aguardem as informações! 

Cuidem-se! 


