
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5° ANO 
SEMANA 14 



 
 
 
 
 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 
 

Querido aluno, estamos terminando nossa jornada, 

e estes dias foram importantes para 

enriquecer nossa experiência e ampliar 

nossos conhecimentos sobre o mundo! 

As atividades deste roteiro nos ajudaram a 

aprender mais, por isso, a partir de agora 

você seguirá desenvolvendo e ampliando 

seus conhecimentos não apenas com seu 

livro, mas com outros recursos, outras 

formas de amadurecer e seguir crescendo! 

 
SIGA NA AVENTURA DE CRESCER 

SEMPRE! 



É MUITO IMPORTANTE 
NÃO SE ESQUECER DE: 

 
Mantenha sempre tudo organizado;

 
Cuide dos horários de estudo;  

Separe os materiais de que
irá precisar;  

Organize seu espaço; 

Leia e releia para compreender melhor! 

Busque o signi�cado de alguma 
palavra que parecer confusa; 

Troque ideias com as pessoas 
sobre o assunto que está 
estudando e pergunte sempre! 



 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 
 

QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavras 
 

 
Lembra-se do Guardador de Palavras? 

 
Então, agora nos tornamos um. Nesses dias 
em que estivemos juntos aprendemos a 
aguardar palavras! 

 
Nesta semana, em que finalizamos nosso 
roteiro, vamos trabalhar com a Carta da Terra, 
mas você vai continuar seu álbum, vai continuar 
sendo um GUARDADOR DE PALAVRAS!  

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

                           QUAL É A IDEIA? 
                                                  Continuar o Álbum de Palavras 

 
 
Instruções 

Do que vamos precisar para o Varal? 
Papel, barbante e pregador. 

Do que vamos precisar para o Álbum? 
Um caderno ou folhas. 

Como vamos fazer? 
Você vai assistir ao vídeo que traz a Carta da Terra e 
escrever em cada papelzinho de seu mural um princípio do 
documento. Vamos colocar a mão na massa! 
 
 
 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 
Assista ao vídeo indicado e depois escreva nos papeizinhos de seu mural cada princípio 
da Carta da Terra. Se precisar, assista ao vídeo várias vezes. 
https://www.youtube.com/watch?v=ziK3RLJibcs  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ziK3RLJibcs


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 

 
  

 Pesquise no site indicado o texto sobre a Carta da Terra e 
escreva quais são as informações mais importantes que 
podemos encaminhar para outras pessoas. 

 

http://www.cartadaterrabrasil.com.br/prt/texto-da-carta-da-
terra.html#:~:text=Texto%20da%20Carta%20da%20Terra&text=Estamos%20diante%20de%
20um%20momento,grande%20perigo%20e%20grande%20esperan%C3%A7a.   
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Lembra os papéis do varal que você reuniu com os princípios da 
Carta da Terra?  Agora você irá organizá-los num álbum seriado 
seguindo o exemplo ao lado. Cada princípio terá uma página. 
Depois você deverá reler e escrever nas linhas abaixo, ou em seu 
álbum, o que você se compromete a mudar para contribuir para 
um mundo melhor para todos! 
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 Então, agora temos um desafio. Grave um 

vídeo lendo os princípios da Carta da Terra e 

os compromissos de mudança que você 

assumiu e envie-o para várias pessoas que 

você conhece. 

 

 Termine seu vídeo perguntando: E VOCÊ, 

QUAIS COMPROMISSOS VAI ASSUMIR A 

PARTIR DE HOJE? 

                                                                        
Assista a este vídeo para se sentir 
inspirado!                           
https://www.youtube.com/watch?v=z_i5vzkJHLo 

https://www.youtube.com/watch?v=z_i5vzkJHLo


MATEMÁTICA 

 

 PENSAR É APRENDER A CONHECER 
TODAS AS COISAS DO MUNDO, E A 
LEITURA NOS AJUDA A PENSAR CADA 
VEZ MELHOR!  

NÃO SE ESQUEÇA DE CONTINUAR 
O VARAL DE PALAVRAS TODOS OS 

DIAS, ELE O AJUDARÁ A LER 
MELHOR E A PENSAR MELHOR 

TAMBÉM! 

AMANHÃ TEM MAIS! 
 



MATEMÁTICA 

 

 

 

                                                                                                             Origami – formas da vida 

 
 
Assista ao vídeo indicado e reescreva a história nas linhas ao lado, ou em seu caderno. 
    
https://www.youtube.com/watch?v=BX-kw4_69eQ                                           
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MATEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

Agora que você conhece essa história, 

vamos aprender a fazer um TSURU? 

Assista ao vídeo e tente quantas vezes 

você precisar até conseguir! Você poderá 

pintar uma folha branca e depois fazer seu 

TSURU. Como apoio, assista ao vídeo 

indicado:                         

https://www.youtube.com/watch?v=66jGrTnAcaY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66jGrTnAcaY


MATEMÁTICA 

 

 
 

ATIVIDADES                                

Observe os modelos e reproduza cada um deles. Na página seguinte, ou em seu caderno, 
monte uma história com todos os animais que você produziu. 
 
 
 
 

 



MATEMÁTICA 

 

 
 

UM POUCO MAIS...                

 
Cole aqui, ou em seu caderno, 
os animais e o barco que você produziu  
e escreva uma história. Inspire-se na 
história de Sadako. Não se esqueça do 
TSURO! 
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VOCÊ PERCEBEU COMO 
A MATEMÁTICA ESTÁ EM 
TUDO? 

 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR. 

AMANHÃ TEM MAIS! 



 

CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 

QUAL É A IDEIA? 
            
             Aprendendo sobre o mundo mais sustentável  
              Carta da Terra – Parte 1 

 
Assista ao vídeo indicado sobre a Carta da Terra 1 e escreva 
nas linhas abaixo, ou em seu caderno, as informações que 
você considera mais importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 
                                                                                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=GaWqa3ftQrs 
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https://www.youtube.com/watch?v=GaWqa3ftQrs


 

CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 

QUAL É A IDEIA?         
 

 

 
 

Assista ao vídeo indicado sobre a Carta da Terra 2 e escreva nas 
linhas abaixo, ou em seu caderno, as informações que você 
considera mais importantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=GaWqa3ftQrs 

APRENDENDO SOBRE UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL 
CARTA DA TERRA – PARTE 2  
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https://youtu.be/5mnqoAi7eW4


 

 
 

                         CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 

Assista ao vídeo indicado sobre a Carta da Terra 3 e escreva nas 
linhas abaixo, ou em seu caderno, as informações que você 
considera mais importantes.  

APRENDENDO SOBRE UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL 
CARTA DA TERRA – PARTE 3  
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https://www.youtube.com/watch?v=5fpGS32h5yg


 

 
 
 
 

            QUANTAS INFORMAÇÕES  
APRENDEMOS SOBRE OS 
CUIDADOS COM NOSSO  
PLANETA!  
 
NUNCA ESQUEÇA: SEJA  
0 GUARDIÃO DE UM MUNDO 
MELHOR PARA TODOS! 

 
AMANHÃ TEM 

MAIS. 



GEOGRAFIA 

 

 

                                                                                                                                                                          

 
 

Veja a FLOR DA SUSTENTABILIDADE e depois 
escreva o que você já está fazendo em sua vida 
para que ela fique sempre viva! 
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GEOGRAFIA 

 

 
 

ATIVIDADES 
 

 
 
 
 
Agora escreva em cada pétala  

o que você fará a partir de  

hoje para que essa flor  

esteja sempre viva!

 

BRASIL 
BACIAS HIDROGRÁFICAS 



 

 
 
 

 
ESTAMOS FINALIZANDO NOSSA 

JORNADA.  
AGORA VOCÊ SABE O QUE FAZER PARA 

CUIDAR BEM DO PLANETA EM QUE 
VIVEMOS. 

NÃO SE ESQUEÇA:  
TENHA SEMPRE A FLOR DA 

SUSTENTABILIDADE PERTO DE VOCÊ! 

 
   ATÉ AMANHÃ! 



 

 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

 A IDEIA DE UM MUNDO PARA TODOS 

 

 

Assista ao vídeo indicado e escreva nas 
linhas abaixo, ou em seu caderno, o que mais 
o impressionou sobre a história de SADAKO. 

      https://www.youtube.com/watch?v=spHzAzT06gI
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Escreva aqui uma carta para todas as pessoas que você 
conhece que fale de tudo o que é necessário para termos um 
mundo melhor para todos!  

 
 

H I S T Ó R I A  
 

 
HISTÓRIA 
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                         Querido aluno, 
 
Nós gostamos muito de aprender  
com você ao longo dessas 14 semanas  
em que trabalhamos no Roteiro Mais Cores. 
 
 

Lemos histórias, fizemos cálculos, 
lembramos de grandes fatos 
históricos, descobrimos a importância 
de cuidar do nosso planeta. 
 
Agora você seguirá aprendendo na 
sua escola, com sua professora e 
seus colegas. 
 
Quem sabe nos encontraremos em 
outras aventuras?  
Forte abraço! 
 
Equipe Mais Cores 

 




