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Senhores Pais e/ou Responsáveis 

A apostila de atividades foi produzida por professores do 5º ano, contendo atividades 

direcionadas as crianças que contarão com a colaboração da família por meio da comunicação 

tecnológica e outros, por onde as dúvidas poderão ser sanadas, desta maneira ocorrerá a 

avaliação mediante a troca de informações entre a família e professores e posteriormente com o 

retorno das aulas presenciais.  

Contamos com a colaboração da família na organização de uma rotina de estudos para melhor 

ajudar as crianças.  

AGRADECEMOS a vocês PAIS e/ou RESPONSÁVEIS que tem participado com dedicação e 

respeito ao nosso trabalho, dando o retorno e compartilhando por meio da comunicação 

tecnológica e outros a troca de conhecimentos, experiências e parceria conosco neste tempo de 

reinventar a educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOORETAMA-ES 

 

2021 



1º DIA _____/______/______ LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia as páginas abaixo, retiradas do livro Diário de um banana, de Jeff Kinney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Em que época do ano foi escrita essa página do diário? 
__________________________________________________________________________________ 
 

2) Por que você acha que uma pessoa escreveria para si mesma? 
__________________________________________________________________________________ 
 

3) Esse texto é real ou imaginário (de ficção)? 
__________________________________________________________________________________ 
 

4) O narrador do texto é do sexo masculino ou feminino? Transcreva do texto palavras que comprovem 
isso. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

5) Qual seria a idade do enunciador? Justifique sua resposta com passagens do texto. 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

6) Que acontecimento é relatado no texto? 
___________________________________________________________________________________ 
 

7) Sabendo que nesse trecho temos duas páginas de um gênero textual chamado diário. Olhando essa 
estrutura podemos concluir que um diário  

(A) é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, 
sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. 



(B)  é uma narrativa figurada, na qual as personagens são geralmente animais que possuem características 
humanas. 

(C) É um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado 
pelo médico. 
 

8) Você já teve um diário? Conhece alguém que tenha? 
___________________________________________________________________________________ 
 

9) Por que você acha que o personagem do texto não queria ter um diário? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2º DIA _____/______/______ LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ADJETIVO 
Adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo atribuindo-lhes qualidade, estado ou modo de 
ser. Com os adjetivos é possível comparar características e ou qualidades de mais de um substantivo. Os 
adjetivos concordam com os substantivos em gênero e número, há também a possibilidade de variar as 
características de um só substantivo, sendo assim, ele varia de grau e tamanho. 
 
Exemplos: 
1. Aquele homem é belíssimo. 
2. O homem é muito forte. 
3. Aquele cachorro é bravo demais. 
4. Hoje a comida estava fria. 
5. O mar é bastante fundo. 
6. O céu é eterno.  
 
Locução Adjetiva 
 
É uma expressão constituída por mais de uma palavra para caracterizar o substantivo, e possuem o 
mesmo valor, sentido e função de um adjetivo, ou seja, a preposição é unida com o adjetivo, para que ele 
seja caracterizado. 
 
Exemplos: 
Amor de pai (locução adjetiva) paterno (adjetivo) 
Curso da tarde (locução adjetiva) vespertino (adjetivo) 
Máscara de cabelo (locução adjetiva) capilar (adjetivo) 
 

 Na locução adjetiva, o substantivo tem o seu próprio gênero e número, não concordando com a 
locução: Máscaras de cabelo – a locução adjetiva não está de acordo com o substantivo em 
relação ao número. Já o substantivo concorda em gênero e número em relação ao adjetivo: 
Máscaras capilares. 

 
Flexão de gênero 
A flexão dos adjetivos é classificada em dois grupos: uniformes e biformes. 
• Uniformes: é invariável como o gênero, por isso possui somente uma forma, tanto femininos quanto 
masculinos. 
Exemplo: Aquela menina é muito inteligente/ Aquele menino é muito inteligente. 
• Biformes: são variáveis, possui duas formas distintas, ou seja, para o sexo masculino usam-se palavras 
masculinas para complementar a frase, e o mesmo acontecem com as frases femininas.  
 
Flexão de número 
Os adjetivos concordam em número com os substantivos que modificam, assumem a forma singular e 
plural. 
Ex.: político corrupto – políticos corruptos, salário digno – salários dignos. 
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1) Observe abaixo a imagem do personagem Greg e descreva as características físicas dele. 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 
 
 
 

2) Agora relembre as ações dele no trecho da aula anterior e descreva três características psicológicas 
dele. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3) Qual a classe gramatical das palavras usadas para caracterizar os seres? ________________________ 

 
4) Releia este trecho: “A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino, que daqui para frente, 

quando eu for rico e famoso...” 
a) Retire dois adjetivos. __________________________________________________________________ 

 
b) Os adjetivos retirados estão no singular ou no plural? Por quê? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
5) Você sabe o que é uma locução adjetiva? Escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos 

destacadas, conforme o exemplo. 
a) Aves noturnas: Aves da noite 
b) Clima invernal: ___________________________________ 
c) Carinha angelical: ________________________________ 
d) Escova capilar: __________________________________ 
e) Osso canino: ____________________________________ 
f) Hotel campestre: _________________________________ 

 
6) Complete as frases, caracterizando os substantivos com adjetivos.  
a) Eram crianças _________________________________________________ 

b) O diário de Greg era ____________________________________________ 

c) A cidade estava _____________________ e ___________________________. 

d) Animais ________________________ mamam quando pequenos.  

e) Eu sou uma pessoa ____________________, já meu irmão é _______________________. 

 

7) Complete as frases seguintes. 

a) Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo que o acompanha _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Um adjetivo feminino caracteriza um substantivo ____________________________________________ 

 

c) Um substantivo masculino será acompanhado por um _______________________________________ 

 

 Descrição física: é a maneira física de descrever alguém ou algo. 

 Exemplos: João é forte. Maria é alta. 

 

 Descrição psicológica: É a maneira de descrever alguém de forma interior mostrando suas 

qualidades, características, defeitos, etc. 
Exemplos: João é honesto. Maria é compreensível. 



3º DIA _____/______/______ LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1) Releia este trecho do livro Diário de um banana, de Jeff Kinney e observe o termo destacado. 
 

a) Qual destes significados poderia substituir a 
palavra porque na frase sem alteração de 

sentido? 
Porém.               Pois.                   Mas. 
 

 

  

b) Reescreva a primeira frase substituindo a palavra porque por esse sinônimo. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c) Livro é um substantivo masculino ou feminino? ___________________________ 

d) Reescreva a última frase substituindo o substantivo livro pelo substantivo história. 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

2)  Nas frases seguintes, substitua as palavras destacadas por: porque, por que, por quê ou porquê. 
a) Ela chegou atrasada pois apanhou um engarrafamento enorme. 
____________________________________________________________________________________ 
 
b) A diretora disse aquilo por qual motivo? 
____________________________________________________________________________________ 
 
c) Por qual razão existe tanta rivalidade entre vocês? 
____________________________________________________________________________________ 
 
d) Qual o motivo de tanto barulho. 
____________________________________________________________________________________ 
 
e) Essa foi a razão pela qual saímos do Brasil. 
____________________________________________________________________________________ 
 

3) Leia a tirinha abaixo. 

a) Explique o motivo de na primeira frase 
a palavra “por que” está escrita separada 
e na segunda não. 
_________________________________
_________________________________
________________________________ 



4º DIA _____/______/______ LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Gênero Textual Diário 

O Diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, 
sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. 
Ainda que com a expansão da internet o diário manuscrito tem sido pouco explorado, muitas pessoas 
ainda preferem produzir seus textos com papel e caneta. 
Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários uma vez que muitos possuem as mesmas 
características e, por isso, são comumente chamados de “Diários Virtuais”. 
As principais características dos diários são: 

 Relatos pessoais e confidentes; 

 Histórias reais; 

 Registro dos acontecimentos em primeira pessoa, o autor conta os fatos vividos por ele mesmo; 

 Registros em ordem cronológica, os fatos são registrados na ordem que aconteceram; 

 Linguagem informal e textos assinados. 

Disponível em https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/. Acesso em 12 junho. 2020 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Produza em seu caderno uma página de diário. Comece escrevendo a data e 

depois a saudação, algo como “Querido Diário”, “Meu amigo Diário” ou outra forma 

que preferir. Conte como foram seus últimos dias, o que fez, o que sentiu. No final, 

faça uma despedida e assine o seu nome. 

  

                                            Querido Diário 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/


5º DIA _____/______/______ ALE 

 
O PRÍNCIPE DESENCANTADO 

O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo encantada há cem anos. 
Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar: 
     - Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? 
       - Sim, minha querida princesa. 
       - Então nós temos que nos casar, já! Você me beijou, e foi na boca, afinal de contas não fica bem, 
não é mesmo? 
       - É... querida princesa. 
       - Você tem um castelo, é claro. 
       - Tenho... princesa. 
       - E quantos quartos tem o seu castelo, posso saber? 
       - Trinta e seis. 
       - Só? Pequeno, hein! Mas não faz mal, depois a gente faz umas reformas... Deixa eu pensar quantas 
amas eu vou ter que contratar... Umas quarenta eu acho que dá! 
       - Tantas assim? 
       - Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando e passando, 
não é? 
       - Mas quarenta amas! 
       - Ah, eu não quero nem saber. Eu não pedi para ninguém vir aqui me beijar, e já vou avisando que 
quero umas roupas novas, as minhas devem estar fora de moda; afinal passaram-se cem anos, não é 
mesmo? E quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e... e... joias, é claro! Eu quero anéis, 
pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semipreciosas, pepita de ouro e discos de 
platina! 
       - Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe... 
       - Não me venha com desculpas esfarrapadas! Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou e 
agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não e não, e outra vez não e mais 
uma vez não! 
       - Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve uma 
ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem forte. A princesa caiu 
imediatamente em sono profundo, e dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece que a notícia se 
espalhou, e os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando 
para o outro lado. 

SOUZA, Flávio de. Príncipes e princesas, Sapos e lagartos. São Paulo: FTD, 1996. 

 
1) Relembre o conto de fada tradicional “A Bela Adormecida” e responda:  

a) Escreva 3 adjetivos que costumam ter as princesas nos contos de fada tradicionais:  

 

b) E a princesa do conto “O príncipe desencantado”, como ela é? 

______________________________________________________________________________  

2) Marque a opção que responde a cada pergunta.  
a) Por que o príncipe se arrependeu de ter beijado a princesa?  

(     ) Porque ela queria reformar seu castelo.  
(     ) Porque ela falava demais. 
(     ) Porque ela era muito feia.  
 
 

      

Você, com certeza, conhece o conto “A Bela 

Adormecida”. Mas hoje você vai ler uma 

história um pouco diferente.... Faça a leitura da 

história com atenção para depois realizar as 

atividades. 



b) Como o príncipe desfez a magia de ter acordado a princesa?  
(     ) Ele a beijou outra vez.   
(     ) Ele a trancou em uma torre bem alta.      
(     ) Ele se casou rapidamente com ela. 
 

3) Releia o último parágrafo do texto. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Por que você acha que a princesa dorme até hoje?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
b) Quando o autor diz que os príncipes passam assobiando e olhando para outro lado, quer dizer que  
(     ) os príncipes disfarçam para não ter que entrar e acordar a princesa adormecida.  
(     ) os príncipes olham para o outro lado procurando um outro castelo com outra princesa adormecida.  
 
CAÇA PALAVRAS – CONTO DE FADAS 
ENCONTRE NO DIAGRAMA OS PERSONAGENS DOS CONTOS DE FADAS QUE VOCÊ CONHECE. 

 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º DIA _____/______/______  ALE 

Contos de Fadas 

Os contos de fadas são histórias que, desde a antiguidade, as pessoas 
transmitem de geração em geração. Muito tempo se passou desde sua 
origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até 
hoje. 
No princípio, os contos tinham como público-alvo os adultos e caracterizavam-
se por serem narrativas bastante fortes, que mostravam traições, vinganças e 
mortes. Com o tempo, esses contos sofreram diversas adaptações até chegar 
à forma hoje conhecida, muito mais voltada ao universo infantil do que ao 
adulto. 
Em geral, pais e avós costumam ler para as crianças histórias que se passam 

em reinos distantes e envolvem príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros, dentre muitos outros 
elementos mágicos. 
Alguns estudiosos acreditam que os contos de fadas sejam mais do que simples histórias contadas para 
entreter crianças e fazê-las dormir. Segundo eles, os ensinamentos sobre a essência humana presentes 

       - Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve 
uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem forte. A 
princesa caiu imediatamente em sono profundo, e dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece 
que a notícia se espalhou, e os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, 
assobiando e olhando para o outro lado. 
 



nos contos ajudariam a preparar leitores e ouvintes para a vida adulta. Por meio das histórias fictícias, a 
criança teria possibilidade de identificar muitas situações presentes em sua própria vida e, assim, poderia 
lidar melhor com o cotidiano. 
Provavelmente, você já leu e ainda lê muitos contos de fadas. Histórias como a de Cinderela, Bela 
Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, entre outras, estão muito presentes no 
imaginário de todos. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar delas. 
 

 
 
Hoje você vai escrever uma história de princesa. Siga as etapas e capriche!!! 
 
ETAPA 1: PLANEJANDO O TEXTO:  

 Para começar, leia as ideias, escolha uma em cada item e pinte a ideia que você escolheu: 

 

 
 
ETAPA 2: ESCREVENDO O SEU TEXTO  

 Vá seguindo as ideias que você selecionou e crie uma história bem interessante.  

 Não se esqueça de dar um título para sua história. 
 
 
 
 



___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ETAPA 3: REVISANDO O SEU TEXTO  

 Volte e releia o que você escreveu.  

 Observe se não há erros de ortografia, veja se sua história tem sentido e faça as correções 
necessárias.  
 

 
 
 



7º DIA ____/___/____ HISTÓRIA 

O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados 

   O nomadismo é uma forma de vida que esteve 

presente nos grupos humanos, especialmente antes 

da Revolução Agrícola. É uma prática humana de 

grupos que, ao invés de viverem fixos em um só local, 

espalham-se pelo território à procura de alimento. Sua 

caminhada gira em torno dos recursos 

naturais disponíveis: quando estes se esgotavam, 

movia-se para outros locais. Entre 1 milhão de anos e 

10 mil anos a humanidade viveu de forma nômade.  

Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de 

frutos da natureza. Porém, ao longo do tempo, 

homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes 

técnicas para suas atividades. Desta forma, se 

inicialmente caçavam pequenos animais, com o 

desenvolvimento de novas técnicas e utensílios 

passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na 

manutenção e sobrevivência do grupo.  

Ao passo que os grupos foram tornando-se sedentários 

foram também se tornando dependentes do trabalho 

coletivo. Seriam, portanto, os nômades mais livres que 

os sedentários? Embora os grupos nômades não 

tenham criado um sistema complexo de relações de 

trabalho, suas vidas eram pautadas pelas condições 

climáticas, pelo ritmo e necessidades do grupo, pela 

incidência de animais, dentre tantas outras questões. A 

liberdade, portanto, era também bastante limitada.  

ATIVIDADES 

1-Responda  

a) O que é o nomadismo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Será que ainda existem povos nômades? Pesquise e escreva quem são eles. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c) Em sua opinião, a agricultura e a domesticação de animais possibilitou o sedentarismo dos povos? 

Explique. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

d) Escreva no quadro abaixo algumas características de: 

Nômades Sedentários 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


8º DIA ___/___/____ HISTÓRIA 

Continuação  

2- Leia o texto abaixo: 
De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Foi ali que 
se formaram as primeiras famílias. Na África a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica de 
sua história: a passagem da existência como caçador e coletor de frutas silvestres para a prática da 
agricultura. Na arquitetura, engenharia e matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia 
africana de 3 mil anos atrás. A astronomia egípcia era tão avançada que ele foram responsáveis por criar 
um calendário exato que é o nosso… 
De acordo com o texto acima assinale a alternativa correta. 
A) A África é o berço da humanidade e da civilização por quê: 
a) (   ) acreditavam que os primeiros seres humanos surgiram na África. 
b) (   ) foram colonizados pelos portugueses. 
c) (   ) são todos pobres. 
d) (   ) tem uma cultura diversificada. 
 
B) Que áreas de conhecimento os povos africanos também possuíam no passado? 
a) (   ) só agricultura 
b) (   ) agricultura, arquitetura, astronomia, engenharia e matemática. 
c) (   ) somente arquitetura e astronomia 
d) (   ) nenhuma delas. 
 
Leia o texto abaixo  

“As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de 

acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais, e de toda uma 

tradição. Havia muitos povos nômades, que precisavam se deslocar, que fundando seus territórios 

chegaram a construir grandes reinos (conjunto de aldeias), desenvolvendo atividades econômicas 

produtivas. Em cada aldeia existia um chefe, este era escolhido entre os mais velhos. Os africanos 

acreditavam que os espíritos da natureza, os deuses e seus antepassados estavam presentes no dia a 

dia e eram responsáveis por tudo o que acontecia na tribo ou na aldeia. 

ATIVIDADES 

1- Responda 

a) De acordo com o texto, como era chamado o conjunto de aldeias na sociedade africana? 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia e que. Que 

aspectos são estes? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9º DIA ___/___/____ GEOGRAFIA 

Crescimento populacional 

Coronavírus – Sooretama precisa manter isolamento social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embora os dados mais atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apontem 

para uma população estimada em 30.680  habitantes (2019), de acordo com o último censo , que 

ocorreu em 2010, Sooretama possui oficialmente 23.843 habitantes, um crescimento populacional 

significativo desde a sua emancipação política. e resulta em uma densidade populacional 

40,66 habitantes por km².  

Muitos fatores influenciam no crescimento populacional de Sooretama. O acesso rodoviário através da 

BR-101, é um fator muito importante, pois muitas famílias migram do sul da bahia e do norte do estado do 

Espírito Santo para tentar melhores condições dde vida, já que nosso município é praticamente todo 

agrícola. Outro fator importante se dá pelo fato de Sooretama ser tão próximo de Linhares, onde estão 

sendo instaladas grandes indústrias, muitas pessoas advindas de outros estados brasileiros se 

empregam nessas indústrias e acabam se instalando em 

Sooretama.  

Diante disso, deste crescimento significativo, a prefeitura e 

os ógãos de saúde do muncípio recomenda o isolamento 

social, medida muito eficaz para evitar a propagação do novo 

coronavírus (Covid-19). Do contrário, as chances de 

contágio serão muito maiores. 

A Prefeitura de Sooretama vem tomando medidas para 

esvaziar as ruas da cidade, baseadas no mapa de risco 

organizado pelo governo do estado do Espírito Santo, como 

a proibição do comércio, redução de carga de trabalho, 

suspensão de feiras livres, academias, dentre outros. Além 

disso, a Secretaria Municipal de Saúde acompanha de perto 

os casos suspeitos de coronavírus, realizando os testes 

junto ao Governo do Estado. 

Além disso, a prefeitura utiliza as redes sociais (Facebook e 

Instagram) onde estão constantemente divulgando 

informação aos sooretamenses. 

 “Pedimos a todos que puderem que continuem em casa”. 

ATIVIDADES 

 

1- De acordo com os dados do IBGE de 2010, quantos habitantes Sooretama possui oficialmente? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/PMSJMoficial/
https://www.instagram.com/pmsjmoficial/


2- Quais fatores contribuem para o crescimento populacional de Sooretama? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________ 

3- Quais medidas a prefeitura vem tomando para evitar aglomerações e aumentar o contágio por corona 

vírus? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______ 

 

10º DIA ___/___/____ GEOGRAFIA  

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA 

                  Desde a sua emancipação de política, o município de Sooretama vem 

crescendo cada dia mais em todos os setores da economia. 

                 O município de Sooretama tem como principal atividade econômica a 

agricultura, destacando a cafeicultura, depois a fruticultura, a pecuária, a 

indústria, o comércio e a pesca.   

                 Na agricultura a cultura predominante é do café conillon.  Seguido do 

cultivo do mamão e da pimenta do reino. A extração do látex da seringueira 

também é destaque no cenário econômico do nosso município. Em Sooretama está 

localizada a MICHELIN, uma das maiores indústrias do mundo em beneficiamento de 

borracha natural, que é comercializada para empresas nacionais. A empresa 

emprega cerca de 200 funcionários.  

 

 

 

 

 

Ainda no setor industrial podemos destacar a ITATIAIA, uma empresa nacional que fabrica 

fogões e cozinhas.  

Ainda em Sooretama temos indústrias na fabricação de vassouras de piaçava, a SANTA MARIA, ainda 

indústrias de estofados BONNA, e uma fábrica de sorvetes e picolés, a SABOR DA ROÇA, 

localizada no interior do município, no Córrego Chumbado.  
No setor de exportação de frutas destaca-se a CALIMAM FRUTAS, MARIM PAPAYA, 

FRUTAS SOLO, SAFE EXPORTAÇÕES DE FRUTAS, AJP EXPORTAÇÃO DE FRUTAS E 

UGBP EXPORTAÇÕES, que exportam mamão e maracujá para o Brasil e para o mundo 

todo. 

                O comércio de Sooretama é variado, pois possui supermercados, papelarias, 

padarias, lojas de confecções e calçados, casas de produtos rurais, além de lojas de artigos 

de festas, informática e telefonia.  

               A cidade é atendida com serviços bancários destacando o BANESTES, o SICOOB, 

BRADESCO, BANCO DO BRASIL e a CASA LOTÉRICA, correspondente da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL.  

               No setor de turismo, a prefeitura está investindo no Balneário de Comendador Rafael, onde está 

localizada a Lagoa Juparanã, sendo esta a maior lagoa do Espírito Santo, e a segunda maior do Brasil 

em volume de água doce. 

 

 

 



ATIVIDADES 

1- As fotos abaixo mostram a Avenida Vista Alegre em Sooretama em diferentes épocas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Vista Alegre, década de 1970. 

Av. Vista alegre, década de 2020. 

 

O espaço urbano sofreu mudanças que promoveram: 

A) (   ) a ampliação da economia, que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. 

B) (   ) introdução de novos meios de transporte. 

C) (   ) preservação dos imóveis mais antigos. 

D) (   ) valorização das áreas de lazer 

 

 

2- Encontre no caça –palavras abaixo o nomes dos principais produtos agrícolas cultivados em 

Sooretama. E após faça uma lista com ao lado com os nomes encontrados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Assinale V para verdadeiro e F para as alternativas falsas, em relação ao nosso município. 

A) (   ) Sooretama não se desenvoleu economicamente ao longo destes anos de emancipação. 

B) (   ) As principais atividades econômicas do nosso município é a agricultura, a fruticultua, a pecuária, o 

comércio e a pesca. 

C) (   ) Na agricultura a cultura predominante é do café conillon.   

D) (   ) O comércio de Sooretama não é variado. 

 

11º DIA ___/___/___ ARTE 

Danças populares 

    A maior parte das danças populares brasileiras mistura influências de portugueses e espanhóis. 

    CARIMBÓ – Muito popular no Pará, é uma dança de influência africana. Homens e mulheres cantam e 

dançam em roda, quase sempre descalços. 

    O nome carimbó vem de um tipo de tambor feito em um tronco de árvore cortado e escavado. 

    PAU-DE-FITA – Trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis, é uma dança típicas das festas 

juninas. Os participantes ficam em volta de um mastro enfeitado com fitas coloridas que caem do topo até 

o chão. No centro, uma pessoa segura o mastro, enquanto os dançarinos giram em volta trançando as 

fitas. 

Responda: 

1) A mistura das danças populares tiveram a influências de que povos? 

____________________________________________________________________________________ 

2) Qual é o nome da dança que homens e mulheres cantam e dançam em roda, quase sempre 

descalços? 

____________________________________________________________________________________ 

3) Observe a imagem abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) É uma dança típicas das festas juninas. Os participantes ficam em volta de um mastro enfeitado com 

fitas coloridas que caem do topo até o chão. Qual e o nome dessa dança? 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Essa dança foi trazida para Brasil através de que povos? 

___________________________________________________________________________________ 

12º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

Sequencia Numérica  

Observe a sequencia de números: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 

 

Em matemática estudamos um tipo de sequência: a Sequência Numérica.  

Essa sequência é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem 

preestabelecida. 

Sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma 

determinada ordem. 

 Veja alguns exemplos de sequências numéricas:  

 

• (2, 4, 6, 8, 10, 12, ...) é uma sequência de números 

pares positivos. 

• (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...) é uma sequência de 

números naturais. 

• (10, 20, 30, 40, 50...) é uma sequência de números 

múltiplos de 10.  
 

 

Atividades 

1)  Descubra o segredo e complete as sequências: 

 

  

 

 

 

 

Leia na tabela abaixo o lançamento de 10 contos    de fada muito conhecidos: 

ANO DE 

LANÇAMENTO 

 
CONTO 

1740 A Bela e a Fera 

1697 A Bela adormecida 

1634 Branca de Neve e os sete anões 

1634 Cinderela 

1697 Chapeuzinho Vermelho 



1812 João e Maria 

1843 O Patinho feio 

1500 O Gato de Botas 

1698 Rapunzel 

1837 A Pequena Sereia 

 

1)  Observe as marcações na reta numérica e escreva o nome do conto lançado em cada data 
marcada: 

 

UTILIZANDO OS DADOS DA TABELA ACIMA, RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO. 

2)  Escreva como se lê o ano de lançamento do conto  Rapunzel: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3)  Represente o ano de lançamento do conto “A pequena Sereia” no ábaco: 

 Escreva este número por extenso: 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

5) Qual conto foi escrito em cada ano decomposto abaixo: 

a) 1 Unidade de milhar + 8 Centenas + 4 Dezenas + 3 Unidades: 

 ______________________________________________________________________________ 

b) 1 Unidade de milhar + 7 centenas + 4 dezenas 

________________________________________________________________________________ 

c) 1 Unidade de milhar + 6 centenas + 3 dezenas + 4unidades:______________________________ 

d) 1 Unidade de milhar + 5 centenas:__________________________________________________ 

ANTECESSOR E SUCESSOR DE UM NÚMERO 

Leia com atenção 

ANTECESSOR 

Cada número ocupa um lugar específico na reta numérica, o lugar definido de acordo com o seu valor. 
O número que está antes de outro número, tem uma unidade a menos, daí o nome de ANTECESSOR. 
Observe:  



 

 

 

 

É fácil lembrar: ANTECESSOR vem da palavra ANTES. 

SUCESSOR 

Observando a ordem numérica na reta, podemos verificar que eles estão de acordo com seu valor. O 

número que está depois de outro número tem uma unidade a mais, ele é o SUCESSOR. Observe: 

 

 

 

 

SUCESSOR significa aquele que vem DEPOIS. 

ATIVIDADES 

6) Localize e contorne abaixo os números pedidos pelas crianças. Depois, pinte de verde o antecessor 

e de vermelho o sucessor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Escreva o antecessor e o sucessor dos números abaixo. 

 

 



13º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

NÚMEROS PARES E ÍMPARES 

Alan e Thaysla resolveram jogar videogame, mas deveriam decidir quem começaria. Alan falou para 
decidirem na disputa do par ou ímpar e Thaysla aceitou. Alan indicou, com a mão, 2 dedos e Thaysla, 3 
dedos. Como Alan pediu ímpar, ele ganhou a brincadeira e começou o jogo no videogame. 
A brincadeira do par ou ímpar é muito utilizada para decidir o primeiro a iniciar uma brincadeira ou no 
caso de desempates. 
Os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são chamados de ímpares. Todo número ímpar, quando dividido 
por 2, deixa resto igual a 1. 
Os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são chamados de pares. Os números pares, quando divididos 
por 2, deixam resto 0. 
 

ATIVIDADES 
1) Observe o grupo de crianças abaixo e responda.  

 

 

 

 

 
 

2) Observe a tabela abaixo e pinte os numerais pares de rosa e os ímpares de amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITO DE ORDEM CRESCENTE E DECRESCENTE: 

VALE A PENA VER DE NOVO! 

 OS NÚMEROS NATURAIS SÃO: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... 
 ASSIM COMO O ALFABETO, OS NUMERAIS TAMBÉM TÊM UMA ORDEM, CHAMAMOS DE: 

ORDEM NUMÉRICA. 

 ELA PODE SER CRESCENTE, DO MENOR PARA O MAIOR (0,1,2,3,4...) 

 OU DECRESCENTE, DO MAIOR PARA O MENOR ( 4,3,2,1,0) 
ATIVIDADES 

3) Complete as sequencias abaixo na ordem decrescente: 

a)   99     94         

 

b)  85   82          72  

 

 

c)  69        61       



 

d)      50       43    

 

e)    37     32       25 

 

4) Complete as sequencias na ordem crescente 

a)   2     7         

 

b)  16   19         28   

 

 

c)  31        39       

 

d)      50       57    

 

e)    63     68       75 

 

14º DIA ___/___/____ MATEMÁTICA 

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE UM NUMERAL 

Leia o texto abaixo: 

A família de Ana juntou as economias que fez durante um ano e conseguiu a quantia de: 

 

    

 

    

 

 
 

 

   
 

 
 

  

  
 

 

 

a) Complete o quadro com a quantidade de cédulas e moedas que a família de Ana conseguiu juntar. 

Qual foi a quantia economizada?__________________________ 

 

 

b) Veja como Ana e seu irmão calcularam a quantia economizada e responda: 

 

  

     



 

 

 

1000 + 60 + 8 = __________ 

 

 

 

 

 

10 x 100 = _______     ______ 

6 x 10 = ________       ______  

8 x 1 = ________        ______ 

                    Total =    _______ 

 

ATIVIDADES 

1) O número de coronavírus no Brasil e no Espírito Santo não para de subir. Infelizmente muitas pessoas 

estão perdendo a vida na guerra contra esse vírus. Uma boa notícia é que o número de vacinados cresce 

a cada dia. Observem no quadro abaixo. 

Painel de Distribuição de Doses - ES 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://coronavirus.es.gov.br/painel-vacinacao 

2- Os números acima são referentes ao total de pessoas que tomaram a 1ª e a 2ª dose das 

vacinas. 

De acordo com o painel COVID, 453.165 pessoas já tomaram a 1ª dose. 

a) Faça a decomposição do número acima. E após escreva-o por extenso. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Agora, vamos representá-lo no QVL. 

Centena de 

Milhar 

Dezena de 

Milhar 

Unidade de 

Milhar 

Centena Dezena Unidade 

      

 

c) Decomponha o número de pessoas que já tomaram a 2ª dose da vacina. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

15º DIA ____/____/_____ MATEMÁTICA 

MULTIPLICAÇÃO 

 

https://coronavirus.es.gov.br/painel-vacinacao


Observe a cena abaixo.  

Em uma festa de aniversário, todas as crianças ganharam o mesmo número de balões. Para saber 

quantos balões elas receberam, é só eu somar a quantidade de balões de acordo com o número de 

crianças. 

Assim: 

3 + 3 + 3 + 3= 12 

A adição de parcelas iguais refere-se à soma repetitiva 

de um mesmo número, soma essa que pode ser 

abreviada por uma multiplicação.  

Multiplicar é achar o todo, é adicionar parcelas iguais, é 

uma maneira de simplificar a adição. Se você fizer a 

adição: 

3 + 3 + 3 + 3= 12 

3 (balões) x 4 ( crianças)= 12 

3 x 4= 12 ou 4 x 3= 12 

O sinal da multiplicação é o “x” ou “.” 

Numa multiplicação os fatores são chamados  

    3 - multiplicando 
x  4 - multiplicador 
  12 – produto  

ATIVIDADES 

 

1)  Agora vamos multiplicar. Preencha o quadro com o produto observando o modelo. 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         9  

2       14    

3    12       

4        32   

5     25      

6       42    

7   21        

8  16         

9      54     

10          100 

 
 

2)  Resolvendo probleminhas. 
Observe a tabela abaixo com os valores dos produtos de prevenção contra o coronavírus: 
 

PRODUTOS  PREÇO 

Máscara cirúrgica descartável dupla (pacote com 
50 unidades) 

R$ 90,00 

Álcool em gel (1litro) R$ 20,00 

 
a) O dono de uma clínica comprou 4 pacotes de máscaras cirúrgicas e 6 litros de álcool em gel. Quanto 
pagou pela compra? 
 
                                CÁLCULO                                                                                                                                 
 
 
 
 
 



Gráficos como esse são chamados de gráficos de barras. Cada barra é  referente a um 

brinquedo do Bento. Os números ao lado representam a quantidade de cada brinquedo. 

 
Resposta:___________________________________________ 
 

b) Um supermercado comprou 100 litros de álcool em gel. Quanto pagou pela compra? 

                                           CÁLCULO 

 

 

 

Resposta:___________________________________________ 

 

c)  Se eu comprar um pacote de máscaras cirúrgicas e 1 litro de álcool em gel, quanto gastarei? 

                                                                       CÁLCULO 

  

 

 

Resposta:____________________________________________ 

16º DIA ____/____/_____ 

Gráficos de Barras. 

Viver um período de isolamento social nem sempre é fácil! É preciso ter criatividade e desenvolver 
atividades para passar o tempo. Nesse período, Bento ajudou a sua mãe nas atividades de casa 
organizando seus brinquedos. Veja o gráfico que sua mãe o ajudou a fazer com a quantidade de 
brinquedos que encontraram: 
Quantidade de Brinquedos do Bento. 

 

Analisando o gráfico, conseguimos identificar que Bento possui 9 jogos, 6 carrinhos e 4 bolas, 

num total de 19 brinquedos. 

 
Atividades  

 
1) Observe no gráfico abaixo a evolução dos casos de coronavírus no Brasil em março de 2020. 

 
Casos de coronavírus no Brasil (16 a 26 de março de 2020) 



 
Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/casos-de-coronavirus-no  

Brasil- em-26-de-marco.ghtml. Acesso em: 26 de mar 2020. 
 

De acordo com o gráfico, marque X na resposta correta, podemos dizer que: 
 
A (   ) O número de casos de coronavírus foi diminuindo desde o dia 16 de março. 

B) (   )O número de casos de coronavírus dobrou do dia 16 para o dia 17 de março. 

C) (   ) Do dia 22 para o dia 23 de março o Brasil registrou 60 novos casos. 

D) (   ) No dia 26 de março foram registros 34 novos casos em relação ao dia 25 de março. 

 

2)  O dono da Mercearia Preço Baixo está organizando as quantidades dos produtos para              que não falte 

nenhum produto em seu estoque durante a quarentena. Após contar cada produto ele organizou as 

quantidades em um gráfico. 

Observe o gráfico e depois responda: 

 
a) Qual produto apresenta a maior quantidade? ______________________________________ 

b) Qual produto apresenta a menor quantidade?   

c) Quantos pacotes de arroz e macarrão há na mercearia?   

d) Qual a diferença entre a quantidade de farinha de trigo e margarina?   

e) Quantos pacotes de óleo de soja e margarina há na mercearia?   

f) Qual a diferença entre a quantidade de óleo de soja e feijão?   

g) Quantos pacotes de feijão e farinha de trigo há na mercearia?   

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/casos-de-coronavirus-no


17º DIA _____/______/______ 
CIÊNCIAS 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio para as células do nosso corpo por meio 
da inspiração e, ao mesmo tempo, eliminar o gás carbônico por meio da expiração. Quando esse 
movimento acontece, entra e sai ar dos pulmões. 
 

Como o sistema respiratório é formado? 

É importante ressaltar que o sistema respiratório é formado pelas seguintes estruturas: 
 Cavidades nasais: são duas cavidades, separadas pelo septo, onde 

se encontram células sensoriais, que auxiliam a identificar os 
diferentes cheiros. Nessas cavidades também é produzido o muco, 
substância que é responsável por umedecer as nossas vias 
respiratórias. 

 
        Cavidade nasal 

 Faringe: é uma estrutura que faz parte do sistema respiratório e sistema digestório. 
 Laringe: após o ar passar pela faringe, ele segue para a laringe, que é onde estão presentes as 

pregas vocais, que vibram com a entrada do ar e produzem o som. 
 Traqueia: essa estrutura é formada por cartilagem e possui diversos anéis, que impendem que 

ela se feche para que assim o ar passe por ela sem problemas. 
 Brônquios: é a divisão que sai da traqueia e penetra nos pulmões. Possuem formato de tubos. 
 Bronquíolos: conhecidos também como árvore respiratória, são as ramificações dos brônquios. 
 Alvéolos pulmonares: são encontrados na extremidade dos bronquíolos e possuem grande 

quantidade de vasos sanguíneos. São o local onde ocorrem as trocas gasosas. 
 

 

 

 

 

 Sistema respiratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ocorre o processo da respiração? 

A respiração é um processo que todos os seres vivos fazem para sobreviver e é marcada por dois 
momentos: inspiração e expiração. 
Na inspiração, o oxigênio, que faz parte do ar, entra pelo nariz, onde o ar é filtrado pela cavidade 
nasal, até chegar aos pulmões. A inspiração também pode ocorrer pela boca, mas, neste caso, não há a 
filtragem necessária do ar. 

A expiração é o processo contrário da inspiração, isto é, o 
ar é eliminado dos pulmões. Esse ar eliminado é rico em 
gás carbônico. 

 
 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/pulmao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/celulas.htm


 

De que forma podemos cuidar do sistema respiratório? 

Após conhecermos um pouco mais do sistema respiratório, é importante sabermos que temos que 
cuidar muito bem dele. Vejamos alguns cuidados que podemos ter! 

 Ficar longe de pessoas quando estão fumando. 
 Ter uma boa noite de sono, em um lugar arejado. 
 Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. 
 Não colocar objetos no nariz. 
 Quando estiver gripado ou resfriado, tomar muito líquido. 
 Sempre que possível, fazer caminhadas em locais arejados e 

arborizados. 
 

   

                                                                                                                                Praça arborizada 

 

1) Numere de 1 a 3 os órgãos do sistema respiratório de acordo com o caminho que o ar percorre até 
chegar aos pulmões. 
(    ) Pulmões 
(    ) Cavidade nasal 
(    ) Traqueia 
 
2) Por que devemos respirar pelo nariz, e não pela boca? 
____________________________________________________________________________________ 
 
3) Qual a função do sistema respiratório? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
4) Complete as frases. 
a) Ao entrar no corpo, o ar é rico em __________________________________ 
b) Ao sair do corpo, o ar é rico em ____________________________________ 
 
 
5) Encontre no caça-palavras as palavras indicadas a seguir: 

 

 
 

BOCA 

FARINGE 

LARINGE 

NARIZ 

PULMÕES 

TRAQUEIA 



18º DIA _____/______/______ CIÊNCIAS 
Ingerir alimentos saudáveis é fundamental para nossa saúde. Sendo assim é também importante 

usarmos os espaços disponíveis de nossa casa para cultivarmos produtos livres de agrotóxicos. Leia o 

texto abaixo e veja as dicas fazer uma horta em seu quintal. 

 

1) Qual é o título do texto? 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Qual o assunto abordado no texto? 

__________________________________________________________________________________ 

 

COMO INICIAR UMA HORTA NO QUINTAL 

 
Alguns dizem que a jardinagem é como cuidar de uma família. Nós plantamos a semente e 
precisamos ficar atentos a todos os sinais que aquela pequena plantinha nos mostra para que ela 
seja adequadamente alimentada, regada e podada. Todos os dias, devemos contemplá-la e 
demonstrar-lhe amor. Assim, ela crescerá forte e bonita, dando os frutos mais belos e saborosos. E 
nós, os jardineiros, nos sentiremos plenos. 
Iniciar uma horta é como qualquer outra atividade. Temos que aprender a fazer e botar a mão na 
massa. Algumas plantas irão prosperar e outras não. Aprenderemos com os erros e, quando menos 
esperarmos, teremos a horta mais rica que poderíamos desejar. Compilamos aqui os principais 
passos para se cultivar uma horta saudável e bonita. Esperamos que os futuros jardineiros 
aproveitem as dicas! 
 
1- Onde plantar? 
O lugar que você designou para sua horta deve ter algumas características: 

 ter incidência de sol por pelo menos seis horas por dia; 
 ser separado do restante do gramado do jardim por uma pequena muretinha ou cerca, para 

evitar que a grama invada o canteiro; 
 ter alguma barreira que impeça que os animais domésticos utilizem o lugar para fazer suas 

necessidades; 
 ter solo com boa drenagem (a água não pode empoçar); 
 ser um local protegido de ventos frios. 

 
2- Como preparar a terra? 
Agora que o local já foi escolhido e devidamente separado do restante do quintal, você deve preparar 
a terra para o plantio. Isso significa basicamente que você deve limpar (retirar plantas, entulhos e 
pragas que estejam no local), arar (revolver a terra) e adubar (adicionar nutrientes ao solo). Depois, 
separe o terreno em canteiros que respeitem o espaçamento de cada vegetal, deixando valas entre 
eles para facilitar o escoamento da água. 
 
3- O que plantar? 
Escolha sempre variedades de plantas que se adaptem ao clima e ao solo da região. 
  
4 - Dicas importantes 

 Mantenha a terra sempre adubada. 
 Regue regularmente as plantas. 
 Verifique de tempos em tempos o pH do solo e corrija-o se necessário. 
 Não atrase a colheita dos legumes, hortaliças e ervas. 
 Dedique-se e divirta-se! 

TRIDA, Fernanda Ferrari. Como iniciar uma horta no quintal. Disponível em https://www.familia.com.br/como-iniciar-uma-

horta-no-quintal/. Acesso em 15 junho. 2020. 

 

https://sites.google.com/site/ahortacom/preparando-o-solo-passo-a-passo
http://www.cantoverde.org/horta6.htm
https://www.familia.com.br/como-iniciar-uma-horta-no-quintal/
https://www.familia.com.br/como-iniciar-uma-horta-no-quintal/


3) Segundo o texto, quais são os quatro passos para iniciar uma horta no quintal? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4) Dentre as características que o lugar que você designou para sua horta deve ter, qual delas você acha 
a mais importante? Por quê? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Que tal aproveitar as dicas do texto “Como iniciar uma horta no quintal” e fazer uma linda horta em sua 

residência. Conte para os professores como tudo ficou. 

 

 

COMO MONTAR UM PRATO SAUDÁVEL E COMPLETO? 

Uma das dúvidas mais frequentes de quem decide mudar os hábitos alimentares é: Como montar um 
prato saudável? 
Parece uma dúvida boba, mas que tem todo sentido. Afinal, às vezes, escolhemos os alimentos apenas 
pelo sabor, e esquecemos do seu valor nutricional, e no final não consumimos os nutrientes essenciais e 
necessários diariamente. Observe:  

Ingredientes principais: 
  
1. Carboidrato: Responsável por garantir energia para o seu organismo! Nesse grupo, entram alimentos 
como: arroz, pães, massas em geral, milho, batata, batata doce, mandioca, quinoa e etc. Dê preferência 
pelos integrais. 
Quantidade por refeição: 3 colheres de sopa. 
 
2. Proteína: Grupo responsável pela formação de músculos, ossos, cabelos, unhas, hormônios e 
enzimas. 
Animal: Ovos e Carnes (Prefira assados ou grelhados). 
Quantidade por refeição: 1 bife médio (equivalente ao tamanho da palma da sua mão) ou 2 ovos 
pequenos. 
Vegetal: Todos os tipos de feijões, soja, lentilha, grão-de-bico, etc. Ricos em alguns aminoácidos, porém, 
pobre em outros, que é facilmente completado com aminoácidos presente em cereais como arroz e 
quinoa. Por isso a dupla arroz com feijão é tão imbatível, o que falta em um, o outro completa! 
Quantidade por refeição: 1 concha pequena ou 3 colheres de sopa. 
 
3. Hortaliças e legumes: Alface, rúcula, agrião, couve-flor, brócolis, cenoura, beterraba, etc. Contém alto 
teor de fibras, que ajudam na saciedade, vitaminas e minerais que garantem a saúde e integridade do 
organismo. Evite usar maionese ou temperos prontos, que adicionam gordura e sódio ao alimento. 
Quantidade por refeição: Metade do prato (incluindo folhas e legumes). 
  
Como organizar o prato

 
 

Sobremesa 
 É quase impossível não sentir vontade de 
comer uma sobremesa depois do almoço, não é 
mesmo? 
Por isso, dê preferência pelas frutas, que 
possuem seu açúcar natural e de fácil digestão, 
além de riquíssimas em nutrientes. Exemplo: 1 
laranja ou 1 rodela de abacaxi 
Se não tiver como fugir de algo mais doce, 
prefira opções mais leves e em uma quantidade 
menor, por exemplo: 1 colher (sopa) de doce 
banana ou mamão, ou 2 quadradinhos de 
chocolate amargo ou 1 potinho de gelatina. 

IMPORTANTE 



É interessante intercalar as sobremesas, se um 
dia escolher um doce, no outro prefira uma fruta. 

  

 
Observando os três grupos de alimentos (carboidrato, proteína, hortaliças e legumes) elabore uma 
sugestão de dieta alimentar equilibrada e saudável.  

 CAFÉ DA MANHÃ:  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ALMOÇO:  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 JANTAR:  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
19º DIA _____/______/______ ENSINO RELIGIOSO 

 
Amizade: sinal de vida em mim, no outro, em nós...  

História Real 

 Durante a guerra do Vietnã, uma granada explodira perto de um orfanato e muitas crianças ficaram 

feridas. Dentre elas, uma menina de aproximadamente nove anos fora levada às pressas ao hospital, 

pois perdera muito sangue e sofrera traumatismos. Foram feitos testes em toda a equipe médica 

americana, mas o tipo sanguíneo de ninguém era compatível com o da garota. Os médicos, tentando de 

toda forma salvar a menina, chamaram toda a população local, contaram o ocorrido entre gestos e 

palavras, a fim de conseguir um doador. Depois de um momento de silêncio, viu-se um braço levantar-se. 

Era um garoto de aproximadamente 12 anos. Os médicos o levaram às pressas para o hospital, 

terminaram os preparativos e iniciaram a transfusão.  

O garoto sentiu a agulha silenciosamente, mas, passado algum tempo, deixou escapar um soluço e 

tapou o rosto com a mão. O médico perguntou se estava doendo e ele apenas balançou a cabeça 

demonstrando que não. Os soluços aumentaram e o médico, preocupado, chamou uma enfermeira 

vietnamita para tentar saber o que acontecia com o garoto. Após algumas palavras e carinhos, a 

enfermeira voltou sorrindo e disse ao médico que ele estava com medo. 

 - Medo de quê? – Perguntou o médico. –  

Medo de morrer. Ele não havia entendido o que estava acontecendo. Pensou que seu sangue passaria 

todo para a menina e que ele morreria. –  

Então, por que ele se ofereceu para a transfusão?  

- Eu lhe perguntei a mesma coisa. Ele me olhou com um brilho diferente e disse: 

 - Porque ela é minha amiga.  

(Paula Miranda, 2002) 

 

REFLEXÃO  

É difícil dizer alguma coisa sobre algo tão maravilhoso que se vive, se sente e se experimenta; pô-lo em 

palavras é quase impossível. Só se aprende mesmo o que é amizade vivendo. Amizade significa criar 

laços. É uma fonte que não retém a água para si (seria poço se o fizesse), mas a dá espontaneamente. 

O amigo também vai ao encontro de quem precisa e não espera que venham até ele. É renovação para 

quem dá e para quem recebe. É a descoberta de corações.  

No início, o nome do outro não é nada para nós. A vida dele, seus gestos, suas preferências, sua 

história. Mas, aos poucos, nosso egoísmo cai, o coração se abre e há o encontro dos corações, com 

inexplicável sensação. Nossa vida muda. Tornamo-nos felizes.  



 
 

ATIVIDADE SOBRE O QUE VOCÊ APRENDEU.  

1)  Sobre a história de hoje, por que o garoto demonstrou grande bravura e amizade?  

____________________________________________________________________________________  

 

2) Você seria capaz de renunciar algo em benefício do outro?  

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Você tem amigos (as) que os (as) considera como uma verdadeira amizade? Por quê?  

____________________________________________________________________________________ 

 

4) Quem são seus melhores amigos? 

____________________________________________________________________________________ 

5) Que sentimentos podem ser adquiridos pela verdadeira amizade?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
20º DIA ___/___/___ EDUCAÇÃO FÍSICA 

1) O aquecimento e o alongamento são fatores importantes na prática de qualquer exercício físico, 

pois eles ajudam na prevenção contra lesões, aumentam a flexibilidade e deixa o corpo mais relaxado e 

solto. 

 Faça os alongamentos abaixo, para cada lado posição conte de 1 até 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2) Encontre no caça-esportes o nome de dez modalidades esportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Complete as frases abaixo com algumas modalidades esportivas que você encontrou no caça-palavras. 

A) Uma partida de ________________________ dura em média 90 minutos. 

B) O desempenho do cavalo no___________________ é importante durante as competições. 

C) A cesta é o alvo dos jogadores do ____________________. 

D) A competição entre os lutadores do _____________________ ocorre no tatame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5) Compare as figuras e encontre os 7 

erros. 

 

4) Ligue as modalidades com suas respectivas 

bolas. 

 


