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FÉRIAS 
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Querido(a) educando(a) 

 

       As férias é um período em que relaxamos e recarregamos 
nossas energias. 

          Abaixo tenho algumas dicas do que você pode fazer nestas 
férias: 

 Se reúna com colegas e faça uma sessão cinema na sua casa 
com direito a pipoca. 

 Passeio em parques de diversões. 

 Organizar um piquenique em um lugar tranquilo e que você 
possa passar o dia brincando. 

 Jogos em casa, como xadrez, dama, trilha, dominó, uno, cara a 
cara, senha, detetive, war, banco imobiliário, jogo da vida, 
bolinha de sabão, bolinha de gude, oficina com sucata, 
palavras cruzadas, sudoku,... 

 Você pode convidar alguns amigos para dormir em sua casa e 
fazer um dia do pijama com direito a desfile e até um 
acampamento sem sair de casa. 

 Você pode exercitar seu raciocínio jogando jogos on line. 

      Nas férias temos várias coisas para fazer,  mesmo estando 
dentro de casa, mas não podemos esquecer de tudo aquilo que você 
já aprendeu neste ano.  

     Selecionei algumas atividades para que você faça um pouquinho 
por dia com muita atenção, capricho e relembre o que aprendeu. 

 
Aproveite e curta muito!!! 

Boas Férias!!! 
Prôs Sheila e Andrea 
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 Olá pessoal! As férias chegaram... Vamos aproveitar bastante para descansar, 
passear, brincar... mas, reserve um tempinho para recordar o que aprendemos nesse 
semestre. 
 As atividades propostas devem ser feitas com muito capricho e entregues no 
primeiro dia de aula. 
 Leia, com atenção, as dicas abaixo: 
 
 

 Leia o texto ou enunciado com muita atenção e reflita antes de responder. 

 Responda as atividades a lápis (bem apontado) e capriche na letra. 

 Terminar logo não é o objetivo, por isso faça um pouquinho de cada vez. 

 Escolha um ou dois dias da semana para fazer as atividades. 

 Não deixe tudo para a última hora. 

 Além de estudar, aproveite as férias para brincar, ir ao cinema, ao teatro, ao parque... 

Curta muitoooo! 

 

 

 

 

 

Ensino Fundamental I                                               5º   

                                                                                           Lição de férias: Português 
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Você deve estar se perguntando quem eu sou? Meu nome é Luís, 

adoro esportes e meu sonho é participar das Olimpíadas, por isso 

treino várias modalidades. Um dia serei um atleta. E você? Qual 

seu esporte favorito? 

______________________________________________________ 

 

Puxa, que legal! 

 

Vou contar um segredinho... além de nadar também adoro saber o que está 

acontecendo no Brasil e no mundo, por isso leio o jornal Joca e fico por dentro de tudo. 

Você também gosta de ler o Joca? Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Agora, vamos trabalhar um pouquinho. Tenho umas atividades para resolver e gostaria 

que você me ajudasse. Vamos lá? 

 

ATIVIDADE 1 

  Assim como eu, você recebeu o Joca 79. Certo? Então, abra-o na página 2 e 

procure a notícia sobre o trânsito em São Paulo. Achou? Agora, leia-a com atenção e 

responda as questões abaixo. 

 

 Como seria gostoso poder conhecer melhor a nossa cidade: o centro histórico, os 

bairros que foram formados pelos primeiros imigrantes, os parques... mas nossa cidade 

tem muita gente, muitos carros e isso acaba nos desanimando. 

      Em sua opinião, como seria a nossa cidade sem trânsito? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Escreva na linha abaixo, a manchete (título) da notícia que você leu. 

________________________________________________________________________ 

 

  Transcreva o olho dessa notícia. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Por que São Paulo não tem transporte público acessível a todas as áreas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Para que os paulistanos deixassem o carro em casa e fossem para o trabalho 

utilizando o transporte público, o que seria necessário? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Você cumpriu muito bem essa primeira etapa! Descanse um 

pouquinho antes de continuar. 

  

Atividade 2. 

  O jornal Joca fez uma entrevista com a ilustradora e artista 

plástica Suppa e deixou para seus leitores três dicas de livros 

ilustrados por ela. 

         Confira as dicas na p. 3 e, leia a pequena sinopse de “A guerra dos gatos contra a 

bruxa da rua”. Gostou? 

         Bem, agora, faça de conta que você é o autor desse livro. Escreva outra sinopse, 

dando mais detalhes sobre a história, para que os leitores fiquem curiosos e comprem o 

seu livro. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Parabéns! Você é muito bom nisso!       

  

Atividade 3. 

 

 Na p. 5 do Joca, leia a “Maluquice” que fala sobre a “Cama para terremoto”. Em 

seguida, reescreva-a passando todos os verbos que forem necessários para o Futuro do 

Presente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Desafio você a desenhar essa cama. No quadro ao lado do desenho, dê características 

para a cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda na p.5, leia a curiosidade sobre as crianças que escalam um penhasco para ir 

à escola. Depois, retire todos os substantivos que você encontrou no texto e escreva-os 

nas linhas abaixo, separando-os em comuns e próprios. 

 

 Substantivos próprios: _________________________________________________ 

 Substantivos comuns:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Nossa, ficou muito interessante! E você venceu mais uma etapa das nossas 

atividades.  

 

Atividade 4. 

 

Especial Olimpíada 

Superação no Esporte 

       A adolescente iraquiana Nejla Imad, de 12 anos, sonha em competir nos Jogos 

Paraolímpicos. Ela nasceu em um país devastado pelo conflito armado e perdeu a perna 

direita, parte da perna esquerda e o antebraço direito aos 3 anos, quando uma bomba 

explodiu perto do carro de sua família, na cidade de Baquba. Apesar dos ferimentos 

 Características: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____ 
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graves, ela sobreviveu e hoje treina tênis de mesa cinco vezes por semana como parte da 

equipe nacional dos Jogos Paraolímpicos.  

       No ano passado, ela terminou em segundo lugar no campeonato de tênis de mesa 

paraolímpico do Iraque na categoria Sub-16 e ganhou uma medalha de prata no 

campeonato árabe. A menina é um símbolo de superação no Iraque e seu modo de vida 

representa o mesmo de outras pessoas em seu país: dos que praticam esportes para 

escapar dos problemas. Nejla não vai participar nos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, mas 

seus treinadores acreditam que ela estará pronta para a Tóquio 2020. 

Fonte: Jornal Joca – Edição 76, página 10. 

1) Qual é a manchete da notícia? 

________________________________________________________________ 

 

2) Que assunto ele aborda? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) O que aconteceu com Nejla Imad para se tornar uma atleta paraolímpica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) Qual é a modalidade que ela pratica? 

_________________________________________________________________ 

 

5) Pesquise e escreva abaixo os nomes das outras modalidades paraolímpicas. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6) Qual das modalidades paraolímpicas você acha mais interessante? Ilustre. 
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7.Retire do texto: 

 Dois substantivos próprios: ______________________________ 

____________________________________________________ 

 Dois pronomes: _______________________________________ 

 Atribua quatro adjetivos para Nejla ________________________ 

____________________________________________________ 

 

 Reescreva o trecho abaixo no tempo futuro. 

“Apesar dos ferimentos graves, ela sobreviveu e hoje treina tênis de mesa 

cinco vezes por semana como parte da equipe nacional dos Jogos 

Paraolímpicos.” 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Você se saiu muito bem nessa atividade! Gostei! 

 

Atividade 5. 

 

1. Leia a tirinha de Spoot Buzz e retire o que está sendo pedido. 

 

a. Do primeiro quadrinho: 

*  Explique o uso do porque no primeiro quadrinho. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

* A palavra covarde  pertence a classe dos 

    (     ) adjetivos           (      ) substantivos 

 

b. Do segundo parágrafo: 

*  Dois adjetivos:__________________________________________________________ 



9 

 

* Um pronome demonstrativo:_______________________________________________ 

* Um verbo da primeira conjugação (a):_______________________________________ 

* Dois verbos da segunda conjugação (er):____________________________________ 

 

c. Você concorda com a pergunta que nossa personagem fez no terceiro quadrinho? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

d. Do quarto quadrinho: 

* Todos os verbos:_________________________________________________________ 

 

e. Conjugue o verbo concordar nos tempos pedidos: 

Presente Pretérito perfeito Pretérito imperfeito Futuro do presente 

    

    

    

    

    

    

 

      

                                                       Nossa, você é fera!              

 

Atividade 6 

AS FÉRIAS DA BRUXA ONILDA 
 

            Naquele verão, o calor estava insuportável. O jeito era tirar umas férias e ir para 
um lugar tranquilo e bem arejado. 
            Com tanto calor, nada como uma praia. E foi pra lá que eu fui. Nem bem cheguei à 
praia, vi que tinha mais gente do que areia. “Melhor assim!”, pensei. “No meio dessa 
multidão ninguém vai me reconhecer e eu vou ficar sossegada.” 
            Quando saí pela cidade procurando um hotel, percebi que todos me olhavam. Não 
sei por que tanta curiosidade. 
            Consegui um quarto, bem de frente para o mar. ”Será um ótimo lugar para 
descansar”, pensei. 
            E, para não ser reconhecida, comprei um chapéu de palha e óculos de sol. 

Mas todo mundo continuava com os olhos em cima de mim. Seria por causa do 
meu vestido? 

Aí resolvi trocar a roupa. Com maiô, talvez não chamasse tanto a atenção. 
Mas me enganei. Não sei quem espalhou que só a Bruxa Onilda usaria um maiô 

tão fora de moda. Adeus sossego! E não parei mais de dar autógrafos. 
                                                                              E. Larreula e R. Capdevila 
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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 
 

a) Quem é a personagem principal do texto? 
________________________________________________________________________ 
 
b) Que local a bruxa escolheu para passar as férias?  
________________________________________________________________________ 
 
2- Sublinhe, no texto, as frases que indicam o pensamento da Bruxa Onilda. 
 
3- Numere os fatos de acordo com a ordem do texto: 
a) (   ) A Bruxa Onilda comprou um chapéu de palha e óculos de sol. 
b) (   ) Na praia havia mais gente do que areia. 
c) (   ) A bruxa colocou um maiô fora de moda. 
d) (   ) Onilda conseguiu um quarto, bem de frente para o mar. 
 
4- Toda história tem um narrador, ou seja, alguém que conta o que aconteceu. Marque a 
frase que explica melhor como é o narrador do texto: 
 
(a) É alguém que observa e acompanha a personagem, sem que o leitor fique sabendo 
algo sobre ele. 
(b)  É uma personagem que conta sua própria história. 
 
5-Escolha uma destas frases e faça desenhos sobre ela. 
a)Todos olhavam para a bruxa. Seria por causa do vestido? 
b)Não sei quem espalhou que só a Bruxa Onilda usaria um maiô tão fora de moda. Adeus 
sossego! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Na frase:  “Com tanto calor, nada como uma praia.” Quer dizer: 
(a) Com tanto calor, a praia é como nada. 
(b) Com tanto calor ela nada em uma praia. 
(c) Com tanto calor o melhor é ir a praia. 
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7- Qual o antônimo de em cima? __________ 
 
8- Na frase: 
“ Não sei por que tanta curiosidade.” Qual o motivo da palavra por que estar escrita 
separada? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Atividade 8 
 
 Para você pontuar! 
 
Eu estava num banco da pracinha observando um menino A primeira coisa que notei foi 
que ele estava olhando continuamente para o céu Aproximei-me dele e disse-lhe Ei 
garoto O que você faz sentado aí Fico observando as nuvens Por quê Porque me sinto 
feliz O que você vê nas nuvens Vejo coelhinhos carneirinhos rostos e muitas outras 
coisas Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê Se você prestar atenção 
verá mais do que eu 

Graça Batituci 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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           No mês de Agosto acontecerá as 

Olímpiadas no Brasil. A cada quatro anos, 

atletas de centenas de países se reúnem 

num país sede para disputarem um conjunto 

de modalidades esportivas. A própria 

bandeira, olímpica, representa essa união de 

povos e raças, pois é formada por cinco anéis entrelaçados, representando 

os cinco continentes e suas cores, a paz, a amizade e o bom relacionamento 

entre os povos são os princípios dos jogos olímpicos. 

1) Em 1.896 aconteceram os primeiros jogos olímpicos da era moderna na 

Grécia. Há quantos anos ocorreram os primeiros jogos olímpicos da era 

moderna? 

 

 

 

Resposta:_____________________________________________________ 

 

2) Oscar Schmidt disputou os Jogos Olímpicos de Moscou 1980, Los 

Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996. Em Seul 1988, 

Barcelona 1992 e Atlanta 1996, Oscar foi o principal cestinha dos Jogos 

Olímpicos. Essas três performances o fizeram ser o maior cestinha da 

história das Olimpíadas: 1.093 pontos. Cada cesta que Oscar fez valia 

aproximadamente 3 pontos. Pensando nisso, quantas cestas 

aproximadamente ele fez? 

 

 

 

http://globoesporte.globo.com/atleta/oscar-schmidt.html


13 

 

Resposta:_____________________________________________________ 

3) Principal palco dos Jogos Olímpicos de 2016, o Maracanã tem muita 

história para contar em seus 66 anos de existência. O estádio, que receberá 

as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas e Paralimpíadas, 

também já abrigou duas finais de Copa do Mundo, além de shows 

memoráveis e clássicos do futebol mundial. Em que ano foi inaugurado o 

Maracanã? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_____________________________________________________ 

 

4) O ingresso para assistir um jogo de vôlei custa R$ 300,00. André só tem 

2/5 desse valor. Quanto falta para que André possa comprar o ingresso? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_____________________________________________________ 

 

 

 

http://www.pureviagem.com.br/noticia/rio-de-janeiro-20-fotos-incriveis-da-cidade-das-olimpiadas-2016_a12796/1
http://www.pureviagem.com.br/noticia/olimpiadas-2016-deixa-rio-de-janeiro-entre-destinos-mais-buscados-no-exterior_a17513/1
http://www.pureviagem.com.br/noticia/olimpiadas-2016-deixa-rio-de-janeiro-entre-destinos-mais-buscados-no-exterior_a17513/1
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5) Pinte os desenhos, de acordo com as frações indicadas. 

 

6) Vamos treinar divisão!!! 

a) 345 : 15= 

 

 

 

 

 

b) 864 : 12= 

 

 

 

 

c) 780 : 12= 

 

 

 

 

 

d) 3.000 : 24= 
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7) Joana gastou R$ 3.125,00 comprando ingressos para as Olímpiadas. Ela 

poderá assistir a 25 jogos. Quanto custou cada ingresso? 

 

 

 

 

Resposta:_____________________________________________________ 

8) Vamos treinar!!! 

a) 235 X 7 + 357 : 3 – 40 : 20=  

 

 

 

 

 

b) 600 – 34 X 12 + 123 : 3= 

 

 

 

 

c) (8 X 76 : 4) + ( 13 X 15 – 74)= 

 

 

 

 

 

 

d) 123 + [ 36 + ( 45 X 9 ) – 22 ]= 
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9) Observe os números naturais. Pinte cada numeral de acordo com a 

legenda abaixo. 

Azul – numerais múltiplos de 2 
Verde – numerais múltiplos de 3 
Amarelo – numerais múltiplos de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Se tiver números que são múltiplos de dois ou três números 

ao mesmo tempo pinte o quadradinho de vermelho. 

10) Encontre o MMC pela fatoração. 

 

a) MMC ( 15, 18 )= 

 

b) MMC ( 16, 24, 36)= 
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11) Vamos encontrar o MDC. 

 

a) MDC ( 18, 20 )= 

D(18)=___________________________________ 

D(20)=___________________________________ 

MDC=____________________________________ 

 

12) Represente as frações, escreva como se lê e classifique-as em 

própria, imprópria ou aparente. 

a) 3  
    6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  9 
     7 

c) 15             
     5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 12 
    24 
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13) Leia a notícia do Jornal Joca nº 79, “Chineses criam ônibus que passa 

por cima dos carros”. Quantas pessoas esse ônibus carregará fazendo o 

mesmo percurso 12 vezes por dia? 

 

 

 

 

Resposta:_____________________________________________________ 

 

14) Desafio!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descanse bastante!!!     

            Beijos!!! 

 


