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BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: _______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________ 

PERÍODO: 06 a 10 de julho de 2020. 
 

Querida turma do 5º ano, espero que estejam bem e em casa! 
 

Neste Bloco de Atividades vamos ler e conhecer um pouco mais sobre 
poema. As características do poema são os versos que formam cada 
linha do poema, a métrica, as estrofes, as rimas e o ritmo. Logo, o 
agrupamento dos versos são as estrofes. A métrica é representada pelo 
número de sílabas presentes em um verso. A rima pelos resultados de 
sons iguais no meio ou final dos versos e o ritmo dando o tempo correto 
das frases. Os poemas têm a finalidade de manifestar sentimento e 
emoção. Ah, os poemas! Leves, doces, simples e encantadores. Não é 
à toa que os versos e rimas cativam adultos e crianças.  

 
ATIVIDADE 01 – 06 DE JULHO DE 2020 

 

 

Então, chegou a hora de ler para sua família um belo poema de 
Toquinho chamado “Gente tem Sobrenome”. Vamos lá?! 
 
Não se esqueça da entonação! 
 
Gente Tem Sobrenome 
Toquinho 
 
Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 
Coisas não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 
Todas as flores têm nome 
Rosa, camélia e jasmim 
Flores não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 
O Chico é Buarque, Caetano é Veloso 
O Ari foi Barroso também 

https://www.letras.mus.br/toquinho/
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E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado 
Tem outro que é o Jorge Bem 
 

Quem tem apelido, Dedé, Zacarias 
Mussum e a Fafá de Belém 
Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também 
 

Todo brinquedo tem nome 
Bola, boneca e patins 
Brinquedos não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 

Coisas gostosas têm nome 
Bolo, mingau e pudim 
Doces não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 

Renato é Aragão, o que faz confusão 
Carlitos é o Charles Chaplin 
E tem o Vinícius, que era de Moraes 
E o Tom Brasileiro é Jobim 
 

Quem tem apelido, Zico, Maguila 
Xuxa, Pelé e He-man 
Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também 
 
Fonte: https://www.letras.mus.br/toquinho/87252/ 

 
Que tal assistirem ao vídeo com o poema cantado? Segue o link:  
https://www.youtube.com/watch?v=hj6-fa4UI-k  

 
1) Releia o primeiro verso do poema para responder as questões. 

“Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 
Coisas não têm sobrenome 
Mas a gente sim” 
 

a) O que o poeta quis dizer nos dois últimos versos do poema? 
____________________________________________________ 
 

b) Se você fosse o poeta, que palavra no lugar de jardim usaria para 

rimar com sim? _______________________________________ 

https://www.letras.mus.br/toquinho/87252/
https://www.youtube.com/watch?v=hj6-fa4UI-k
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ATIVIDADE 02 – 07 DE JULHO DE 2020 
 

2)  Como o poema está organizado? Assinale as opções corretas. 
(   ) Está escrito em prosa;               
(   ) Está distribuído em estrofes; 
(   ) Tem diálogos com travessões; 
(   ) Foi escrito por Cecília Meireles; 
(   ) Está escrito em versos; 
(   ) Está  distribuído em parágrafos; 
(   ) Tem diálogos entre aspas; 
(   ) Foi escrito por Toquinho. 

3) Quantas estrofes tem o poema lido? 
_____________________________________________________ 
 

4)  O poema que você leu possui quantos versos? 
a) 32  b) 23  c) 42  d) 24 

 
5) Releia o poema com atenção e responda o que é solicitado. 

a) Quem faz confusão? 
(   ) Renato; (   ) Chico;  (   ) He-man; (   ) Dedé. 

 
b) A Fafá é de: 

(   ) Salvador; (   )  Natal;  (   ) Belém;    (   ) Belo Horizonte. 
 

6) Imagine que você é o poeta e precisa acrescentar mais uma estrofe 
para finalizar o poema “Gente tem Sobrenome”. Como seria essa 
estrofe? Escreva abaixo e mostre a sua professora, logo que as 
aulas retornarem: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

7)  Agora é a sua vez! Vamos caprichar, agora o poeta é você. 
Baseado em seus conhecimentos, escreva um lindo poema para 
sua professora e entregue a ela, assim que retornarem as aulas. 
Não se esqueça das principais características do poema. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 – 08 DE JULHO DE 2020 
 
Você já estudou sobre alimentação saudável? Vamos falar um pouco 
sobre alimentação? 

Alimentação saudável 
 

Uma alimentação saudável é aquela que garante, principalmente, que 
seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele 
precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso 
pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos 
alimentos que estão sendo ingeridos. 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/saude-bem-estar/alimentacao-saudavel.htm 

 
8) No poema, Toquinho falou que: 

“Coisas gostosas têm nome  
Bolo, mingau e pudim  
Doces não têm sobrenome  
Mas a gente sim.” 
 
a) Você acha que esses alimentos podem ser considerados 

saudáveis? Por quê?  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
b) Quais os alimentos que você mais gosta de comer? 
________________________________________________________ 
 
c) Em sua opinião, os alimentos que você gosta são saudáveis? Por 

quê? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
9) Converse com sua família sobre alimentação saudável, elaborem 

um cardápio e escrevam abaixo o que vocês acreditam que deve 

conter de alimentos saudáveis em cada refeição do dia. Assim que 

as aulas retornarem, peça a sua professora para conferir se o 

cardápio que construíram é realmente saudável. 

a) Café da manhã: ______________________________________ 

 

b) Almoço: _____________________________________________ 

 

c) Jantar: ______________________________________________ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/saude-bem-estar/alimentacao-saudavel.htm
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ATIVIDADE 04 – 09 DE JULHO DE 2020 
 
O sobrenome é uma forma de conectar pessoas a seus ancestrais. No 
nosso nascimento, somos batizados com um prenome (conhecido 
também como nome) e com sobrenomes, que, dependendo da cultura 
de sua família, podem variar em número e em significado. O seu 
sobrenome pode carregar uma história que diz tanto quanto aquelas 
contadas pelos nossos familiares.  
Fonte: http://memoria.cenpec.org.br/uploads/F3643_368-05-0008%20Aceleracao-
Alfab.e%20Letr.-Prof-Mod.1.pdf 
 

PAULO MENDES DA SILVA 
          NOME                        SOBRENOME  

 

d)  Agora, escreva o seu nome completo. 

__________________    ____________________________________ 
            NOME                                           SOBRENOME  
 

e)  Escreva o nome completo, das pessoas que moram com você. 

(se não souber, peça ajuda) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Está pronto para conhecer melhor a sua história? Então, vamos 
descobrir um pouco mais sobre seu passado? 
 

14)  Converse com a sua família, descubra quem escolheu seu nome e 
o por quê. Depois utilize a internet, faça uma pesquisa e encontre o 
significado do nome e do sobrenome de vocês. Anote aqui tudo que 
você descobriu para não esquecer e contar na escola quando retornar.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

http://memoria.cenpec.org.br/uploads/F3643_368-05-0008%20Aceleracao-Alfab.e%20Letr.-Prof-Mod.1.pdf
http://memoria.cenpec.org.br/uploads/F3643_368-05-0008%20Aceleracao-Alfab.e%20Letr.-Prof-Mod.1.pdf
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ATIVIDADE 05 – 10 DE JULHO DE 2020 
 
Agora vamos brincar com o seu sobrenome? 
 
15) Qual o seu sobrenome que você mais gosta? 
________________________________________________________ 

 

16) Escreva o sobrenome que você mais gosta em código, seguindo as 
dicas: 

  
Que número você encontrou? ________________________________ 

 

17) Associe o número acima a sua forma escrita em Língua Portuguesa: 
________________________________________________________ 
 
18) Decomponha esse número que você achou: 
________________________________________________________ 
 
19) Agora, crie um código para o seu nome completo e escreva:  

a) Código: ___________________________________________ 

b) Seu nome completo em código:_________________________ 

Some os algarismos do código do seu nome completo e em seguida 
responda as questões. 
20) Que número você encontrou? ____________________________ 

 

21) Observando o número encontrado no seu nome com o número do 
seu sobrenome, qual o maior e o menor número encontrado? 

a) Maior número: _____________________________ 

b) Menor número: ____________________________ 

22) Qual o resultado da subtração dos números da questão 21? 
________________________________________________________ 
 

Aproveite e brinque com seus familiares criando códigos para os nomes 
e sobrenomes deles. 

Até a próxima semana! 

Se liga na 

dica!

Substitua cada 
vogal do seu 

sobrenome pelo 
número 5

Substitua cada 
consoante do seu 
sobrenome pelo 

número 7
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