
ATIVIDADES     DE    INFORMÁTICA    *      DEUSA       *        27/11/2020 

                      SÉRIES: 5ºANO A/B/C/D 

                   

                        SENHORES PAIS, SEGUE ABAIXO LINKS PARA QUE OS ALUNOS ACESSEM, PARA UM 
MOMENTO DE APRENDIZAGEM E DIVERTIMENTO. 

             *CASO ALGUM JOGO NÃO FUNCIONE, ABAIXE O ADOBE-FLASH PLAYER. 
   

                                          ATIVIDADE   1  -  CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS 

      Click em jogar, leia  as  instruções  e faça a separação das sílabas e classifique-as. 

 

LINK:https://www.professoracarol.org/CAROL%20HOT%20POTATOES/Classificacao_das_silab

as.htm 

 

                                                  ATIVIDADE   2  -    ENCONTRO  CONSONANTAIS 

 Click em jogar, observe a figura e escreva dentro de cada retângulo a palavra que está 

faltando, verifique ao final  e siga para o próximo. 

  

LINK:https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/encontros_consonanta

is/encontros_consonantais.htm 

 

                                           ATIVIDADE   3  -   CRUZADINHAS 

 Click jogar,  depois click  no número  de  cada  cruzadinha  e abrirá um retângulo onde você 

irá escrever o nome do objeto ao lado  e click responder e a palavra digitada irá logo para 

a cruzadinha , ao final verifique   e vá para o próximo desafio. 

          

LINK:https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/m_mudo/m_n_mudo.h

tm 
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                      SÉRIES: 5ºANO A/B/C/D 

                   

                        SENHORES PAIS, SEGUE ABAIXO LINKS PARA QUE OS ALUNOS ACESSEM, PARA UM 
MOMENTO DE APRENDIZAGEM E DIVERTIMENTO. 

             *CASO ALGUM JOGO NÃO FUNCIONE, ABAIXE O ADOBE-FLASH PLAYER. 
   

                                                         ATIVIDADE  1  -    INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS 
 

 Click em jogar, click em mostrar todas as perguntas, observe  e interprete o gráfico,  e 
responda as  7 perguntas. 

        LINK: https://www.professoracarol.org/HOTPOTATOES/graficos.htm 

 

 
                                           ATIVIDADE  2   -   SISTEMA MONETÁRIO 

 

 Click em jogar, observe ao lado as notas e moedas, some e coloque os valores conforme se 

pede, ao final click em verificar. 

 

  LINK: https://www.professoracarol.org/HOTPOTATOES/quantotem-sistemamonetario.htm 

 

 

                                       ATIVIDADE  3    -   COMPREENDA  À  DIVISÃO 
 
 Click em jogar, observe e leia o que se pede e preencha as lacunas, depois  click  em  enviar. 

LINK:https://br.ixl.com/math/5-ano/compreenda-a-divis%C3%A3o 
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                      SÉRIES: 5ºANO A/B/C/D 

                   

                        SENHORES PAIS, SEGUE ABAIXO LINKS PARA QUE OS ALUNOS ACESSEM, PARA UM 
MOMENTO DE APRENDIZAGEM E DIVERTIMENTO. 

             *CASO ALGUM JOGO NÃO FUNCIONE, ABAIXE O ADOBE-FLASH PLAYER. 
   

                                      ATIVIDADE  1   -  TRABALHANDO PONTUAÇÃO NOS DIÁLOGOS 
 

 Click em jogar, leia com atenção a explicação sobre o uso de pontuação, depois  comece à 
fazer       as atividades, leia e coloque cada  pontuação correspondente dentro da caixinha, ao 
final click em verificar, caso erre algum corrigir. 

 

LINK:https://www.professoracarol.org/HOTPOTATOES/Dialogo.htm 

 
                          ATIVIDADE  2   -   INTERPRETAÇÃO DO TEXTO: O REFORMADOR DO MUNDO 

(MONTEIRO LOBATO) 

 

 Click em jogar, leia o texto e responda as perguntas a seguir e click na seta azul para a 
próxima pergunta. 

 

LINK:https://www.professoracarol.org/CAROL%20HOT%20POTATOES/Interpretacao_o%20

reformador%20do%20mundo.htm 

 

                          ATIVIDADE  3    -   ESCREVA AS PALAVRAS (CH) 
 
 Click em jogar, observe as imagens e escreva dentro das  caixinhas , ao final verifique e 

click para o próximo  exercício. 

LINK:https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/palavras_ch/palavras_ch.
htm 
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                      SÉRIES: 5ºANO A/B/C/D 

                   

                        SENHORES PAIS, SEGUE ABAIXO LINKS PARA QUE OS ALUNOS ACESSEM, PARA UM 
MOMENTO DE APRENDIZAGEM E DIVERTIMENTO. 

             *CASO ALGUM JOGO NÃO FUNCIONE, ABAIXE O ADOBE-FLASH PLAYER. 
   

                                    ATIVIDADE   1   - FRAÇÕES  SIMPLES 

 Click em jogar,  observe as figuras e responda qual a fração  que  representa a figura e 

click ENVIAR. 

   LINK: https://br.ixl.com/math/4-ano/fra%C3%A7%C3%B5es-simples-partes-de-um-

inteiro 

                                    ATIVIDADE   2   -  COMPREENDA  À  DIVISÃO 

 Click em jogar, leia as perguntas e responda e click ENVIAR. 

   LINK: https://br.ixl.com/math/5-ano/compreenda-a-divis%C3%A3o 

 

      ATIVIDADE   3  -  QUANTO  CUSTA?  

 Click   em  jogar,  leia as perguntas e arraste o valor correspondente  para dentro do 

círculo. 

             LINK: https://sesieducacao.com.br/brasil/jogos.php?id=51626 
 

                          ATIVIDADE  4 - COORDENADAS (X , Y)  NO  GRÁFICO 
 

 Click em jogar,  leia a pergunta e observe    em qual  dos eixos  (X,Y) está    o desenho , depois 
coloque o número que representa a posição do desenho no  quadrado branco e click 
ENVIAR. 
 

LINK:https://br.ixl.com/math/5-ano/objetos-em-um-plano-de-coordenadas-todos-os-quatro-
quadrantes 
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