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Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a):.............................................................................................................................. 5°Ano 

Água Doce, 03 a 14 de agosto de 2020 
 

Nesta semana trabalharemos sobre o Dia dos Pais, caso você não conviva com seu pai, pode fazer 

as atividades referente a um tio, um avô ou outra pessoa que represente o papel de um pai na sua 

vida. 

Português 

 

Ouça está linda música sobre o dia dos pais: https://www.youtube.com/watch?v=vJSCl3oQzo0 

XOTE DO  PAPAI 

Dany Danielle e Érica Maria 

 

EU GOSTO QUANDO VOCÊ ME POE PRA DORMIR 

ADORO QUANDO COZINHA PRA MIM 

ME PEGA NA ESCOLA E ME DEIXA FELZ                                     

SE DESPEDE COM UM BEIJO NO MEU NARIZ 

EU GOSTO DAS HISTÓRIAS QUE CONTA PRA MIM 

DAS BRINCADEIRAS BEM MALUCAS QUE ME FAZEM SORRIR 

DO SEU JEITO CARINHOSO DE OLHAR PRA MIM 

DO SEU COLO E BEIJINHO QUE NUNCA TEM FIM 

MEU XAMEGO, MEU XODÓ, FOFINHO                           

MEU DENGO, MEU AMOR, ANJINHO 

TROUXE FLORES E VOU DAR 

PRA VOCÊ MEU GRANDE AMOR 

1 - Qual das atitudes acima, o seu pai costuma fazer com você? 
R. _________________________________________________________ 
 
Leitura do livro: Pé de Pai.  ( A professora mandará impresso para os alunos que não tem 

internet e pelo grupo de WhatsApp para os demais, mas você também pode assisti-lo em : 

https://www.youtube.com/watch?v=o7007oVoRwY 

 

2 - Com base no livro, dê o significado destas expressões: 

a) Pai casaco: ___________________________________________________________  
 
b) Pai boia: _____________________________________________________________  
 
c) Pai cabide: ___________________________________________________________  
 
d) Pai pequeno: _________________________________________________________  
  

https://www.youtube.com/watch?v=vJSCl3oQzo0
https://www.youtube.com/watch?v=o7007oVoRwY


3 - Um pai é mesmo uma pessoa muito especial. Retire do livro alguns tipos de pais que são 
iguais ao seu: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4- Agora faça uma entrevista com seu pai. Siga o roteiro: 

1- Qual seu nome completo? 
R.____________________________________________________________ 
 
2- Quantos anos você tem? 
R.____________________________________________________________ 
 
3- Qual sua profissão papai? 
R.____________________________________________________________ 
 
4- O que mais gosta de fazer? 
R.____________________________________________________________ 
 
5- Qual é seu esporte favorito? 
R. ___________________________________________________________ 
 
6- Qual sua cor preferida? 
R.____________________________________________________________ 
 
7- E qual a comida que mais gosta? 
R.____________________________________________________________ 
 
8- E qual seu maior sonho? 
R.____________________________________________________________ 

 
5- Na apostila você aprenderá um pouquinho sobre o que é um Blog, que se parece muito com 
um diário, já que também as pessoas costumam falar de acontecimentos de sua vida pessoal.  

Agora imagine que você tivesse um Blog e iria escrever sobre seu pai. Um dia que tenha passado 
com ele e que tenha sido inesquecível. Aproveite a entrevista e antes de contar sobre o seu dia, 
apresente seu pai para os leitores do seu blog.  

Exemplo:  

Hoje, vou falar de uma pessoa muito especial para mim. Meu pai. 
Ele se chama _____________, tem ________anos e trabalha como ___________.  
Certo dia, eu e ele__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Atividades da apostila módulo 2: Páginas 61 a 67. 



Matemática 

1- Em que ano seu pai nasceu? ______________. 

2- Resolva essas situações problemas baseadas na data de nascimento do seu pai. 

a) O Brasil foi descoberto em 1500. Quantos anos se passaram até que seu pai nasceu? 

R. _____________________________________________________________________ 

3- Água Doce, se tornou município no ano de 1958. Quantos anos se passaram até o nascimento 

de seu pai? 

R. ______________________________________________________________________ 

4- Quantos anos seu pai terá em 2030? 

R. ______________________________________________________________________ 

 

5- Qual a diferença entre a sua idade e a de seu pai? 

R._____________________________________________________________________ 

 

6- Observe o calendário deste mês: 

 

 
 

a) Marque no calendário o Dia dos Pais com um círculo vermelho. 

b) Quantas semana completas o mês de agosto terá? _________________________ 

c) Quantas sextas-feiras terá neste mês? _____________________ 

d) Quantos domingos? __________________ 

e) Em que mês você faz aniversário? O mês de agosto vem antes ou depois do seu aniversário? 

R.____________________________________ 

 

Apostila módulo 2: Páginas 112 a 122. – Posição no espaço e retas 

Para entender um pouco ais assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=cxTPAhuu2Kw 

https://www.youtube.com/watch?v=cxTPAhuu2Kw


História e Ensino Religioso 

 

Ouça a música: https://www.youtube.com/watch?v=1qDnRDbzgts 

 
FAMÍLIA - Rita Rameh 
 
Diga quem mora na sua casa quem mora com você 
Com quem você divide o que gosta 
Quem olha por você 
 
Diga quem mora na sua casa quem mora com você 
Com quem você divide o que gosta 
Quem olha por você 
 
Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã 
Eu moro com a minha avó 
Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão 
Eu moro só com o meu pai 
 
Diga quem mora na sua casa quem mora com você 
Com quem você divide o que gosta 
Quem olha por você 
 
Diga quem mora na sua casa quem mora com você 
Com quem você divide o que gosta 
Quem olha por você 
 
Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos 
Meu cachorro mora aqui também 
Moro com a minha mãe, seu marido e meio-irmão 
E no sábado com meu pai 
 
Tantas famílias tão diferentes 
Famílias com pouca, com muita gente 
Isso não importa, o gostoso é ter 
Sempre uma família bem pertinho de você 
 
Tantas famílias tão diferentes 
Famílias com pouca, com muita gente 
Isso não importa, o gostoso é ter 
Sempre uma família bem pertinho de você 
 

1- Sobre o que a música fala? 
R.__________________________________________________________________ 

2- Todas as famílias são iguais a família que aparece na música? Ou são diferentes? 
R.___________________________________________________________________ 
 
3- Com quem vocês moram? 
R.___________________________________________________________________ 
 
4- Quais as famílias que aparecem na música? 
R.___________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=1qDnRDbzgts


 
5- Você conhece famílias que são diferentes da sua? 
R.___________________________________________________________________ 
 

6- Apesar de na maioria das famílias os pais estarem juntos conosco, existem algumas famílias 

que não acontece isso e pode ser por vários motivos. Na sua família, seu pai mora com você? Se 

ele não mora, você tem contato com ele? ____________________________________________ 

7- Monte um mural onde deverá estar escrito: Meu papai é… Cada um deverá completar com 

palavras, frases e ilustrações (desenhos ou recorte e colagem); E mande fotos para a professora. 

 

Ciências 

 

Apostila módulo 2 : Como reduzir o consumo de energia Elétrica. Páginas 191 a 197. 

Nosso país (Brasil) sempre fazia horário de verão dos meses de novembro a fevereiro, onde 

adiantávamos nossos relógios em 1 hora, para aproveitar melhor a luz do Sol e assim fazermos 

economia. Mas desde o ano passado que não fazemos mais essa mudança. (Para responder a 

primeira pergunta da página 194) 

Copie no seu caderno: Você estudou que - Página 197. 

 

Geografia 

 

Apostila módulo 2: Poluição Hídrica, Poluição atmosférica, Poluição sonora e Poluição 

visual. Páginas 272 a 276 – leitura. Atividades da página 278. 

Copie no seu caderno: Você estudou que - Página 278. 

 

Artes 

 

Construa cada um à sua família com sucatas, utilizando palitos de picolé, de fósforo, cordões, fita, 

pedaços de tecido, lã e tampinhas de garrafas, gravetos, canetas coloridas, forminhas de doces, 

algodão, papéis diversos, cola branca ou de isopor, além de qualquer outro material reciclável que 

tenha disponível para a construção dos seus próprios bonecos. 

Faça um lindo cartão e entregue para seu pai no Domingo, dia 16/08. 

Segue algumas dicas, mas faça com os materiais que tiver, use sua criatividade e mande uma foto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


