
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: _______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________ 

PERÍODO: 29 de junho a 03 de julho de 2020. 
 

Olá queridas alunas, olá queridos alunos!  
 
Nas atividades desta semana vamos conversar sobre várias coisas 
legais como carta do leitor, dinossauros e o planeta Terra. 
 A carta do leitor é um tipo de gênero veiculado geralmente em jornais e 
revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. É um espaço 
reservado onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e 
reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por 
qualquer pessoa. Quanto a sua estrutura, a carta do leitor contém os 
mesmos elementos da carta pessoal. Você se lembra quais são? 
Primeiro vem a data, em seguida para quem se destina a carta, segue 
assim o desenvolvimento contendo todas as informações que se 
pretende dizer e por último a despedida cordial, juntamente com a 
assinatura de quem escreveu. 
  

Agora, que tal conferir o que aprendeu, lendo uma carta do leitor retirada 
da Revista CHC - Ciência Hoje das Crianças? 

 
ATIVIDADE 01 – 29 DE JUNHO DE 2020 

 

 
ENCANTADA 

Olá, galera da CHC. Eu adoro as revistas que vocês publicam, 
ainda mais das reportagens sobre dinossauros. Tenho 13 anos e fiquei 
muito encantada com todas. Parabéns, vocês sabem escrever muito 
bem. Eu gostaria de que vocês publicassem sobre contos de fadas. Um 

abraço para a Diná, o Zíper e o Rex. 
Gilcléia da Silva Néri. Seabra/Ba. 
 
Fonte do texto e da imagem: https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2019/08/Carta-do-

Leitor-Texto-e-atividades.png 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2019/08/Carta-do-Leitor-Texto-e-atividades.png
https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2019/08/Carta-do-Leitor-Texto-e-atividades.png
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1) O texto “Encantada” que você leu é: 

a) Um bilhete; 

b) Uma carta pessoal; 

c) Uma carta do leitor; 

d) Um convite.

2) A finalidade do texto lido é:  

a) Opinar, sugerir, criticar, elogiar; 

b) Contar novidades, trocar informações; 

c) Argumentar, discutir; 

d) Dar notícias, criticar. 

 
3) O texto “Encantada” é uma carta do leitor. Releia-o com sua 

família, conversem sobre a estrutura desse tipo de carta e 

escreva nas linhas abaixo as características da carta do leitor. 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
4) Quem escreveu essa carta do leitor foi: 

a) Diná; b) Zíper;  c) Rex;  d) Gilcléia. 

 
5) A quem se destina essa carta? __________________________ 

 

6) Qual o assunto principal da carta do leitor? 

____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 

7) VAMOS PRATICAR?! 

Assim como Gilcléia, escreva uma carta do leitor para a Revista 

CHC - Ciência Hoje das Crianças - escolha o assunto que você 

gostaria que fosse publicado nessa Revista. Não se esqueça de 

mostrar a carta do leitor escrita por você a sua professora, logo 

que retornarem as aulas na sua escola. 

___________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 



BLOCO DE ATIVIDADES - PERÍODO 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2020 
 

3 

ATIVIDADE 02 – 30 DE JUNHO DE 2020 
 

 
8) A carta do leitor que aparece na página 2 foi escrita pela leitora 

Gilcléia, nessa carta ela diz que tem _______anos. Qual o ano 
em que ela nasceu? 
____________________________________________________ 
 

9) Em que ano você nasceu? 

___________________________________________________ 
 

10) Quem tem mais idade você ou Gilcléia?  Quantos anos a mais? 

___________________________________________________ 
 

11) Some o ano que Gilcléia nasceu com o ano em que você nasceu. 
Que resultado você encontrou? 
___________________________________________________ 
 

Você vai precisar do número que encontrou na questão 11 para 

responder as questões de 12 a 17.  

  
12) Escreva a forma escrita desse número na Língua Portuguesa. 

___________________________________________________ 

 

13) Quantas classes possui o número encontrado? 

___________________________________________________ 

 

14) Escreva esse número em algarismo romano. 

___________________________________________________ 

 

15) Quantas dezenas de anos esse número possui? 

___________________________________________________ 

 

16) Quantas centenas de anos encontramos nesse número? 

___________________________________________________ 

 

17) Qual o valor posicional do primeiro algarismo desse número?  

___________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 – 01 DE JULHO DE 2020 
 
No texto “Encantada” Gilcléia disse que gostava de ler sobre 
dinossauros. Vamos ler sobre eles? 
 

 
VOCÊ SABIA?  
 
Os dinossauros são animais que viveram em nosso planeta há milhões 

de anos. Entre os organismos que existiram no passado e que temos 
registro de sua ocorrência, com certeza, os dinossauros são aqueles 
que mais impressionam crianças, jovens e adultos. Parte desse 
interesse é devido ao tamanho de algumas espécies desses animais, 
assim como a ferocidade de alguns deles. 
O termo dinossauro significa “lagarto terrível” (deinos = terrível e sauro 
= lagarto) e serve para denominar um grupo de répteis que viveu entre 
230 e 65 milhões de anos atrás. Esses organismos existiram na Era 
Mesozoica, a qual é composta por três períodos: Triássico, Jurássico e 
Cretáceo. Eles sugiram no chamado Triássico Médio e extinguiram-se 
no Cretáceo Superior.   
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/dinossauros.htm 

 

 
Agora, pesquise com sua família em sites e livros e responda: 
 
 

18)  Quantas espécies de dinossauros foram descritas em nosso país 

até o momento? 

________________________________________________________ 
 
 

19)  Quando foi encontrado o primeiro dinossauro brasileiro? 

________________________________________________________ 
 
 

20)  Como você acha que seria a convivência do homem com os 

dinossauros caso eles não estivessem extintos? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

https://escolakids.uol.com.br/o-maior-dinossauro-mundo.htm
https://escolakids.uol.com.br/eras-geologicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/eras-geologicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/dinossauros.htm
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ATIVIDADE 04 – 02 DE JULHO DE 2020 
 
 
21) De acordo com os estudiosos o desaparecimento dos dinossauros 

pode ter várias causas. Pesquise e escreva abaixo qual foi a principal 
causa do desaparecimento dos dinossauros da Terra. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
22) Pesquise um pouco mais e descubra que outros tipos de animais 
existiam no tempo dos dinossauros.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
23) Preencha a cruzadinha corretamente utilizando o banco de dados:

 
Fonte: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-dinossauros-

sombra/relacionados 
 
 

 

 
 
 
 

Banco de dados: 
 

TAPEJARA – VULCÃO – TYRANNOSSAURUS  –

UNAYSAURUS – ANHANGUERA  

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-dinossauros-sombra/relacionados
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-dinossauros-sombra/relacionados
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ATIVIDADE 05 – 03 DE JULHO DE 2020 
  
Na carta de Gilcléia ela gosta de ler sobre os dinossauros e já sabemos 
que eles viveram no planeta Terra há milhões de anos. Vamos estudar 

um pouquinho sobre o nosso planeta? 
 
CURIOSIDADE 
A Terra, nosso planeta natal, é o único planeta em seu sistema solar 
conhecido por abrigar vida. Todas as coisas que precisamos para 

sobreviver são fornecidas sob uma fina camada de atmosfera que nos 
separa do vazio inabitável do espaço. 
Mas se os cientistas acreditam que a Terra e sua lua se formaram ao 
mesmo tempo que o resto do sistema solar, cerca de 4,5 bilhões de 
anos atrás, o que faz com que a vida seja possível somente aqui? O 
que esse planeta tem de diferente? 
Fonte: https://www.hipercultura.com/planeta-terra-dados-curiosidades/ 

 

Agora, converse com sua família ou pesquise em sites na internet sobre 

o sistema solar e o nosso planeta e responda:  
 

24) Em torno do Sol os planetas percorrem uma trajetória que recebe o 
nome de órbita. A Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol 
formam: 

a) conjunto dos cometas.  c) o Sistema Solar.  
b) a Via Láctea.    d) os astros iluminados. 
 

25) Que parte da Terra vivem animais e plantas e estão localizados, os 
mares, os rios e os lagos? 

a) No manto.     c) No núcleo. 
b) Na crosta.    d) Entre o manto e o núcleo. 

 

26) Quando jogo meu pião no chão e ele roda em torno dele mesmo, 
faz lembrar o movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Esse 
movimento permite a ocorrência dos dias e das noites. Conhecemos 
este movimento como:  

a) eclipse.   b) acomodação.  c) rotação.   d) órbita. 
 

27) Ao chegar o final do ano, em 31 de dezembro, comemoramos o 
início de um novo ano. Esperamos 365 dias para uma nova 
comemoração. Este é o tempo que a Terra demora para completar uma 
volta em torno do Sol. A volta completa da Terra ao redor do Sol chama-
se: 
a) rotação.   b) translação. c) movimento.  d) ciclo do Sol. 

Até a próxima semana! 

https://www.hipercultura.com/planeta-terra-dados-curiosidades/

