
 
 

 

 

 
 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: _______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________ 

PERÍODO: 13 a 17 de julho de 2020. 
 

 
Olá turma querida do 5º ano! Espero que estejam bem. 

 
Vamos iniciar mais uma semana com um texto muito interessante e 
atividades bem legais. 
 

Quem tem medo de assombração? Na sua família alguém tem?  
 

Nesta semana vocês vão ler junto com sua família um conto de 
assombração que é um gênero de tradição oral muito comum no folclore 
de diferentes países. Esses contos são textos narrativos, têm todos os 
elementos da narrativa e algumas características principais que são 
geralmente a assombração, o assombrado e o suspense.  
 

Você ou alguém da sua família já ouviu falar na Rosa Assombrada?!! Já 
leram alguma coisa sobre essa Rosa???? 
 

Vamos agora mergulhar no mundo dos contos de assombração, para 
isso, reúna-se com sua família e comecem a leitura com bastante 
atenção e empolgação! 
 

Boa leitura!!! 
 

 
ATIVIDADE 01 – 13 DE JULHO DE 2020 

 
A ROSA ASSOMBRADA 

Angela Lago 

 
 

Há mais ou menos cem anos, vivia em Bom Despacho uma moça órfã 
que vira e mexe ia rezar para Santo Antônio e acabou arrumando um 
fã: o sacristão. 
Certo dia, a moça estava rezando com muito fervor. Sem perceber, 

pediu em voz alta: 
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- Santo Antônio, me dá um sinal! Quero saber com quem eu vou me 
casar... 

O sacristão, que estava atrás do altar, aproveitou a deixa e sapecou na 
hora, disfarçando a voz: 

- Você vai casar com aquele que lhe entregar uma rosa bem na saída 
da igreja. 

Depois, tratou de sair pela porta da sacristia, para pegar depressa a 
primeiro rosa no primeiro túmulo do cemitério e ir para a frente da igreja. 

Acontece que o túmulo era justamente o da mãe da órfã, mas o 
sacristão só se lembrou disso quando a moça apareceu. Sentiu um frio 

na espinha. Havia muita neblina naquele final de tarde chuvoso, mas 
mesmo assim, olhando para o lado do cemitério, dava para ver o túmulo 

que tinha sido roubado. 
A moça vinha esbaforida com a resposta que ouvira no altar. Quando 

viu o sacristão lhe estender uma flor, arregalou os olhos e exclamou: 
- Mãe!  

Era só uma exclamação. Mas, o sacristão achou que a moça estava 
vendo a alma de mãe atrás dele. 

Largou a flor e saiu correndo.  
Vinha passando um rapaz bonito. Foi ele quem apanhou a rosa.  

Ai aconteceu uma coisa realmente estranha. A moça escutou uma voz 
muito clara: 

- Vai casar é com este! 
Dito e feito. Alguns meses depois, a moça se casou com o rapaz bonito. 

(Agora, cá entre nós, quem falou “Vai casar é com este.” foi o sacristão 
– de novo. Ele olhou para trás enquanto corria, viu o rapaz entregando 

a flor, e adivinhou na hora.) 
 
Fonte: texto retirado do Caderno do aluno Nossa Rede de Língua Portuguesa, 5º 

ano, pag.72. 

 
1) No conto, a moça rezava para: 

a) São João; 

b) São Pedro; 

c) Santo Antônio; 

d) São José. 

 
2)  A moça órfã tinha uma intenção ao rezar. Que intenção era essa? 

______________________________________________________ 
 

3)  Quando rezava com muito fervor, o que a moça pedia em voz alta? 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02 – 14 DE JULHO DE 2020 
 

4) Releia: “O sacristão, que estava atrás do altar, aproveitou a deixa e 

sapecou na hora, disfarçando a voz…” O sacristão modificou a voz 

porque ele: 

a) Queria casar com a moça órfã; 

b) Queria sair correndo da igreja; 

c) Queria apresentar um rapaz à moça órfã; 

d) Queria enganar a moça órfã. 

 

5) O suspense no conto “A ROSA ASSOMBRADA” se dá quando: 

a) O sacristão pega a rosa no túmulo; 

b) O sacristão pensa que a moça órfã viu a mãe dela atrás dele; 

c) O sacristão largou a flor e saiu correndo; 

d) O sacristão viu um rapaz bonito pegar a rosa branca. 

 

6) Releia o seguinte trecho retirado do conto: “Aí aconteceu uma coisa 

realmente estranha...”. 

Explique que coisa realmente estranha aconteceu no conto. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
7) Imagine que você é o escritor e precisa reescrever, modificar o final 

do conto. Preste bastante atenção aos elementos do texto narrativo 

e às características do conto de assombração.  

 Vamos lá?  Chegou a hora de soltar a imaginação e escrever um 
final bem interessante para o conto “A ROSA ASSOMBRADA”. Ao 
retornar as aulas leia para a sua professora ou seu professor.  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 – 15 DE JULHO DE 2020 
 
Nessa semana nós vamos resolver atividades utilizando as diferentes 
unidades de medidas de tempo.  
 

8) O conto de assombração que você leu nas páginas 1 e 2 informa que 
essa história aconteceu por volta de cem anos. Pode-se afirmar que 
esse conto se passou há quase: 
a) Um milênio;     b) Um triênio;     c) Um século;       d) Um semestre. 

 

9) Em que ano mais ou menos essa história aconteceu? 
________________________________________________________ 

 

10) Complete a atividade abaixo relacionando as seguintes unidades de 
medidas de tempo: 

UNIDADE CORRESPONDE A UNIDADE CORRESPONDE A 

1 HORA                                                 1 DÉCADA                                          

1 SEMANA                                        1 BIMESTRE                                       

1 QUINZENA                                        1 MILÊNIO                                         

1 ANO                                                 1 MÊS  

 

11) No conto “A ROSA ASSOMBRADA” você leu que: o sacristão saiu 
depressa para pegar a primeira rosa no primeiro túmulo. Vamos 
aproveitar e revisar os números ordinais escrevendo os números abaixo 
a sua representação na Língua Portuguesa? 

 

     SIGA A DICA:         1º - PRIMEIRO 
             1ª – PRIMEIRA 

 2º _______________    6º _______________     3ª ________________ 
10º ______________  15ª _______________    23º _______________ 
36ª ______________  47º _______________   54ª ________________ 

 

Resolva os desafios abaixo no seu caderno: 
12) Se a moça órfã chegou na igreja às 16h e 30 min para rezar a Santo 
Antônio e saiu às 17h e 45 min, quanto tempo ela ficou na igreja? 
 

13) No conto “A ROSA ASSOMBRADA” a moça órfã casou alguns 
meses depois com um rapaz bonito. Se ela casou 8 meses depois, 
quantos dias ela esperou para o seu casamento? 
Dica: Considere o mês de 30 dias. 
 

14) Um aluno do 5º ano começou a resolver essa atividade de 
Matemática às 8h e 45min. Ele realizou o exercício em 105 minutos. 
Que horas ele terminou a atividade? 
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ATIVIDADE 04 – 16 DE JULHO DE 2020 
 
No conto lido nas páginas 1 e 2 havia muita neblina naquele final de 
tarde chuvoso, você sabia que toda e qualquer modificação que ocorre 
com a matéria pode ser considerada um fenômeno e que esses 
fenômenos podem ser físicos ou químicos? Vamos estudar um pouco 
sobre esses fenômenos? 

Fenômenos físicos: A substância que constitui a matéria não passa 
por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, tamanho, 
aparência podem mudar, mas não sua composição. 
Exemplo: Solidificação da água. A substância – no caso, a água – 
estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Sua forma e 
tamanho mudaram, mas não os seus constituintes. 
 
Fenômenos químicos: A composição da matéria passa por mudanças, 
ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a 
compostos diferentes. Mas como saber se uma determinada matéria 
passou por alguma transformação química? É fácil! A formação de uma 
nova substância pode ser identificada pelos seguintes fenômenos:  

 alteração na cor;  

 surgimento de chama ou luminosidade. Exemplo: queima do álcool;  

 efervescência (liberação de um gás). Exemplo: quando dissolvemos 
um antiácido estomacal na água. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/transformacoes-materia.htm 

 
15) Faça a associação correta utilizando (F) para Fenômeno Físico e 
(Q) para Fenômeno Químico. 
(   ) Amassar um papel; 
(   ) Fotossíntese realizada pelas plantas; 
(   ) Congelamento da água; 
(   ) Queima do carvão; 
(   ) Produção de queijo a partir do leite; 
(   ) Transformação de tecido em roupas; 

16) Utilize as palavras do quadro para completar as afirmativas abaixo:  
 

FÍSICO LÍQUIDO QUÍMICO EVAPORE 
 

a) A gasolina, à temperatura ambiente, encontra-se no estado 
___________________.  
b) Ao colocarmos a roupa molhada no varal, a ação do Sol faz com que 
a água _________________, secando-a.  
c) Quebrar um copo é um fenômeno ________________________. 
d) Acender um fósforo é um fenômeno ______________________.  

https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/quimica/mistura-e-substancias-puras.htm&sa=U&ved=0ahUKEwiUttil0qjOAhXM7hoKHWPnBQkQFggIMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFisKxnb7VDOnXb9cTY2gbVcH_TiQ
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/liquidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/transformacoes-materia.htm
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ATIVIDADE 05 – 17 DE JULHO DE 2020 
  
17) O conto que você leu nas páginas 1 e 2 se passou há mais ou menos 
cem anos. Você já imaginou que durante esse tempo o espaço natural 
se transformou com a ação do homem? As imagens abaixo são da 
Praça do Campo Grande, localizada na região central da nossa cidade 
mais ou menos em 1903 e em 2003. Mostre as imagens aos seus 
familiares, compare-as e registre no seu caderno as semelhanças e as 
diferenças delas.  
 

1903 2003 

 
Fonte: http://www.salvador-antiga.com/campo-

grande/fotografia.htm 

 
Fonte: http://www.salvador-turismo.com/campo-

grande/campo-grande.htm 

 
18) Em uma maquete podemos identificar elementos da natureza e 
elementos criados pelos homens. Observe a maquete, registre abaixo 
três exemplos de cada um desses elementos e quando voltar para a 
escola mostre a sua professora ou seu professor. 

 
Fonte: http://oficinadecenografia.blogspot.com/2009/02/exposicao-wwf-brasil-maquete-de-cidade.html 

 
a) Elementos da natureza: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

b) Elementos criados pelos homens: ___________________________ 
________________________________________________________ 

Até a próxima semana! 

http://www.salvador-antiga.com/campo-grande/fotografia.htm
http://www.salvador-antiga.com/campo-grande/fotografia.htm
http://www.salvador-turismo.com/campo-grande/campo-grande.htm
http://www.salvador-turismo.com/campo-grande/campo-grande.htm
http://oficinadecenografia.blogspot.com/2009/02/exposicao-wwf-brasil-maquete-de-cidade.html

