
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

3ª ETAPA DE ESTUDOS - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5º ANO 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ESCOLA: EMEF “PEDRO BALBINO DE MENEZES” 
ALUNO(A): _______________________________________________________________ 
PROFESSOR(A):_____________________  TURMA:_______ TURNO:_______________ 

 
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 FA-

MÍLIA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA E OUTROS, POR ONDE AS DÚVIDAS PO-

DERÃO 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. AS ATIVIDADES TERÃO TEMPO ESTIPULADO EM 30 DIAS PARA 

SEREM CONCLUÍDAS. VALE LEMBRAR QUE AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO SUBS-

TITUEM O APRENDIZADO ESCOLAR, NO ENTANTO CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DA 

FAMÍLIA NA ORGANIZAÇÃO DE UMA ROTINA DE ESTUDOS PARA MELHOR AJUDAR AS CRI-

ANÇAS. 

  

CRONOGRAMA 
 

REALIZAR 
 

13/04  a 10/05/2021 

 
DEVOLVER 

 
                            10/05   a 14/05/2021 

 
 
 

SOORETAMA-ES 
2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica! 

 

 

 

A escolha do local de estudo é muito importante: 

Opte por lugares bem iluminados e arejados; 

Escolha um lugar onde não haja muito trânsito 

de     pessoas; 

Elimine as distrações como celular, televisão e 

rádio, etc. 

 

Defina um horário diário de estudos, de preferência no 

mesmo horário em que a criança frequenta a escola. 

Faça intervalos. 

CRIANDO BONS HÁBITOS DE ESTUDO EM 
CASA 

 Sem Interrupções! 
Respeite o horário de estudos de seu filho! Ele deve se 

concentrar e para isso evite interromper                         ou interferir des-

necessariamente. Deixe outras atividades para depois dos 

estudos. 

 

 Auxilie nas atividades 
A sua participação é muito importante para o bom anda-

mento das atividades. Esclareça dúvidas e incentive o es-

tudo. Mas lembre que quem deve realizar a atividade é a 

criança. Não resolva por ela! Ofereça os meios para que 

ela mesma consiga realizar. 

 



ESCOLA:  
TURMA:                                                                PROFESSOR (A):   
NOME DO ALUNO: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL  - 1º DIA                                       DATA: ____/____/_______   

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir com atenção: 

 

O CARACOL E A PITANGA 

 

 Havia dois dias, o caracol galgava lentamente o tronco 

da pitangueira, subindo e parando. Quarenta e oito horas de 

esforço tranquilo, de caminhar filosófico. De repente, enquanto 

ele fazia mais um movimento para avançar, desceu pelo tronco 

apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, uma formiga 

maluca, dessas que vão e vêm mais rápidas que coelho de de-

senho animado. Parou um instantinho, olhou zombeteira o ca-

racol e disse: 

 _ Volta, volta, velho! Que é que você vai fazer lá em 

cima? Ainda não é tempo de pitanga! 

 O caracol, respondeu calmamente: 

 _Vou indo, vou indo. Quando chegar lá em cima, vai ser tempo de pitanga. 

 Millôr Fernandes. O caracol e a pitanga. Fábulas fabulosas. Rio de Janeiro: nórdica, 1999 
 
 

TRABALHANDO O TEXTO: 
As fábulas possuem três partes principais: 

 INÍCIO: os personagens e uma situação inicial é apresentada; 

 DESENVOLVIMENTO: é quando ocorrem as ações e a história 

se desenvolve; 

 FINAL: As situações se resolvem e a história termina. 

 

QUESTÃO 01- Sublinhe o texto de acordo com o que se pede: 

INÍCIO DO TEXTO: Azul  DESENVOLVIMENTO: Vermelho  FINAL: Verde  

 

 

VAMOS CONVERSAR  

Você gosta de história em que os personagens principais são animais? Que histórias desse tipo você 

conhece? Consegue se lembrar livros, filmes ou desenhos animados em que elas aparecem? 

 

A FONTE DE UM TEXTO, é de onde foi retirada uma informação, história, poema, etc. 

Pode ser um livro, revista, jornal, site entre outros. A fonte contém o autor do texto, de onde o 

texto foi tirado, o ano de publicação entre outras informações dependendo de onde o texto es-

tava vinculado.  

VOCABULÁRIO: 

fustigado: animado. 

galgar: subir, escalar. 

zombeteiro: gozador, debochado. 



QUESTÃO 02- Agora que você sabe o que é a fonte de um texto. Complete a tabela abaixo: 

 

NOME DA FÁBULA  

AUTOR  

LIVRO ONDE FOI PUBLICADA  

ANO DE PUBLICAÇÃO  

LOCAL DE PUBLICAÇÃO  

EDITORA DE PUBLICAÇÃO  

 

QUESTÃO 03 - Enumere as frases abaixo de acordo com a ordem dos acontecimentos no texto: 

 

a) (    ) Quando eu chegar lá em cima vai ser tempo de pitanga. 
b) (    ) Havia dois dias, o caracol, galgava lentamente o tronco da pitangueira. 
c) (    ) Parou um instantinho, olhou zombeteira o caracol. 
d) (    ) Desceu pelo tronco apressadamente. 
e) (    ) Volta, volta, velho! Que é que você vai fazer lá em cima? 

 

QUESTÃO 04 - Marque a frase que demonstra que a formiga queria que o caracol desistisse de subir na 

árvore: 
 

a) Quando chegar lá em cima vai ser tempo de pitanga. 

b) Volta, volta velho! Não é tempo de pitanga! 

c)  A formiga desceu o tronco apressadamente. 

d) Havia dois dias que o caracol galgava lentamente o tronco de uma árvore. 

QUESTÃO 05 - Releia o texto e responda: 
a) O que o caracol fazia quando encontrou a formiga? 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) A formiga achava que o caracol deveria continuar a subir? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

c) Você sabe o que significa “ser tempo” de uma fruta? Explique. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

d) As fábulas costumam nos trazer algum ensinamento. Se você fosse o autor da fábula “O caracol e a 
pitanga”, qual moral escolheria para o fim da história? Marque sua resposta. 

 

(   ) Cada coisa a seu tempo     (   ) Com perseverança tudo se alcança     (   ) Quem tudo quer, tudo perde 

 

QUESTÃO 06- Reescreva as frases abaixo, substituindo a palavra destacada por seu significado: 

a) O caracol galgou lentamente o tronco da pitangueira. 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
b) A formiga maluca olhou zombeteira para o caracol. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

c) A formiga tinha um passo fustigado e ágil. 
____________________________________________________________________________ 

 



MATEMÁTICA 

      A ordenação dos algarismos (segue uma sequência numérica) dentro de um numero natural, seu valor 

posicional (o valor do número na casa que ele ocupa) e seu valor absoluto (é o valor próprio do algarismo 

independente do lugar que ocupa no número). 

                                                       CIDADE DE SOORETAMA 

     Sooretama é um município brasileiro no interior do Espirito Santo, localizado na região sudeste do pais. 

Distante da capital Vitória 119 km e possui uma população estimada em 2020 de 30.680 habitantes e faz 

aniversário em 30/03/1994. Sua área territorial é de 587.036 km². 

 

QUESTÃO 01 – O número que representa a população de Sooretama é:  

                        
 
 
A) Quantos algarismos esse número tem? ___________________________________ 

B) Escreva o número por extenso. __________________________________________ 

C) Qual o valor absoluto do número 3? ______________________________________ 

D) Escreva o valor relativo do número 8. ___________________________________________ 

e) Qual é o valor posicional do número 6 na 3ª ordem? ______________________________ 

F) Represente na tabela a área territorial de Sooretama: 

G) Escreva esse número por extenso: __________________________________________ 
 

QUESTÃO 02 - CONTINUE CADA SEQUÊNCIA NUMÉRICA. 

 
QUESTÃO 03 - Represente na reta numérica as idades das amigas de Maria Jesuína. 

Maria Jesuína tem 12 anos e suas amigas Jeany tem 9 e Lucy 11 e seu irmão 6 anos. 
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CLASSE DOS MILHARES CLASSE DAS UNIDADES 

6ª ORDEM 5ª ORDEM 4ª ORDEM 3ª ORDEM 2ª ORDEM 1ª ORDEM 

CM DM UM C D U 

      

30.680 
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CIÊNCIAS 

LEIA AS PÁGINAS 12 E 13 DO LIVRO DE CIÊNCIAS PARA RESPONDER AS QUESTÕES 2 E 3 E  

OBSERVE A IMAGEM DAS PÁGINAS 14 E 15 E RESPONDA AS QUESTOES ABAIXO: 
 

 O que a imagem mostra? Descreva com suas palavras. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 Observe os recursos mostrados na imagem e complete a tabela: 
 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS RECURSOS NATURAIS NÃO RENOVÁVEIS 
  

  

  

  

 
QUESTÃO 2 
 

a) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PARA COMEÇO DE CONVERSA  

 

Os parques nacionais são importantes reservas ambientais protegidas por lei 

 

 O Brasil possui, atualmente, 73 parques nacionais, uma das categorias de unidades de conser-

vação de proteção integral da natureza definidas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conser-

vação da Natureza. São administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente criado em 2007. Tem como objetivo básico a pre-

servação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. 



QUESTÃO 3 

                                                                         PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 Observe o lixo da sua casa por uma semana e anote a quantidade produzida a cada dia  
 

DIAS QUANTIDADE (SACOS) 

1º DIA  

2° DIA  

3° DIA  

4° DIA  

5° DIA  

6° DIA  

7° DIA  

 
 

 AGORA MARQUE QUAIS TIPOS DE LIXO FORAM MAIS COMUNS NA SUA OBSERVAÇÃO, VOCÊ 
PODE USAR OS ESPAÇOS EM BRANCO PARA ADICIONAR OUTROS TIPOS DE LIXO: 
 

TIPO DE LIXO XXXXXXX TIPO DE LIXO XXXXXXX 

Restos de comida  Latinhas de alumínio  

Papel higiênico  Embalagens plásticas  

Fraldas/ absorventes descartáveis  Embalagens de papel  

Cascas/ talos de frutas e legumes crus  Potes/ garrafas de vidro  

Papéis (contas, convites, papéis de pro-
paganda,etc) 

 Lixo eletrônico (celulares e tablets 
quebrados/ cabos velhos, pilhas) 

 

Jornais  Revistas  

    

    

    

    

    

    

 

 Na sua opinião, alguma coisa que foi jogada fora em sua casa poderia ser reaproveitada ou reciclada? 

Como? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 Você e sua família costumam separar o lixo seco do lixo úmido em sua casa? ________________ 

  



GEOGRAFIA 

Observe o quadro “Operários” da pintora Tarsila do Amaral: 

As pessoas do quadro são todas iguais ou dife-

rentes? 

_______________________________________ 

O que elas têm de diferente umas das outras? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Observe o mapa da página 11 do livro de geografia.  
O Brasil é um país de dimensões continentais, alguns estados do Brasil são maiores do que alguns países do 
mundo, como Portugal, por exemplo. Nossa população é diversa, temos muitos tons de pele, cores e texturas 
de cabelo, além de uma grande diversidade cultural. 

 

LEIA O TEXTO DAS PÁGINAS 10 E 11 PARA DESCORIR MAIS SOBRE A POPULAÇÃO DE NOSSO PAÍS E RES-

PONDER ÀS QUESTÕES. 

1) Responda: 
a) Qual era a população absoluta do Brasil em 2015?__________________________ 
b) Pesquise e descubra o que é DENSIDADE DEMOGRÁFICA. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

c) Por que podemos dizer que o Brasil é um país pouco povoado? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2) Observe a tabela e responda: 
a) Qual região possui a maior população?___________________________________ 
b) A região que possui a maior população é a que também tem a maior densidade demográ-
fica?_______________________________________________________ 
c) Qual a maior região?__________________________________ Qual a densidade demográfica 
dessa região?___________________________________ 
d) Na sua opinião o tamanho da região tem influência na densidade demográfica dessa região? Ex-
plique. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
3) Observe o mapa da página 11 e marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas: 

(    ) O estado do Acre (AC) está entre os mais populosos do país. 

(    ) Todos os estados do Brasil possuem a mesma faixa de densidade demográfica. 

(    ) O nosso estado tem uma faixa de densidade demográfica de 25,1 a 100,0 hab./km² 

(    ) São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas são os estados com maior densidade demográfica do país. 

(    ) A região Norte é a região menos povoada do Brasil. 
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HISTÓRIA 

Pré história 
 

A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento 

que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, 

que aconteceu entre 3.500 a.c. e 3.000 a.c. 

A pré-história é, basicamente, dividida entre paleolítico, mesolítico (período intermediário) e neolítico. 

Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferra-

mentas, além do surgimento do homo sapiens sapiens, há cerca de 300 mil anos. Desta forma iniciaremos 

estudando dois conceitos importantes desse período.  

 

Nomadismo e sedentarismo 

 

O nomadismo é uma forma de vida. É uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em 

um só local, espalham-se pelo território à procura de alimento, vivem mudando de um lugar para o outro. 

Sua caminhada gira em torno dos recursos naturais disponíveis: quando estes se esgotavam, moviam-

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 utilizando também os animais para 

transporte de pessoas e cargas.  Por não terem deixado bens materiais há uma interpretação 

errada de que se tratavam de povos sem cultura. Mas, arqueólogos afirmam que suas vidas não giravam 

somente em torno da caça e da coleta ou das atividades com fim único da sobrevivência. Existiam formas 

de convívio social, lazer e rituais que marcavam a vida destes homens e mulheres.   

     Há 10 mil anos iniciou-se a atividade agrícola, que se espalhou pelo mundo. 

A agricultura possibilitou a vida sedentária, o aumento populacional e o cultivo de alimentos que susten-

tavam um grupo durante todo o ano.  

O nomadismo foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade, mas que durou milhares de anos e 

não deixou de existir com o início da agricultura. Os primeiros humanos surgiram em um ponto do conti-

nente africano, e, a partir dali, espalharam-se pelo mundo.      

     

O sedentarismo, é um modo de vida contrário ao nomadismo. Pois tem habitação fixa, não ficam a pro-

cura de alimento. A atividade agrícola foi responsável pelo sedentarismo, ficam fixos em um território e 

produzem alimentos para passar o ano, trocar com vizinhos, etc.     

      O sedentarismo também trouxe a especialização em certas tarefas, 

criando os ofícios, como tecer, a moldura de vasos de cerâmica, depois utilizados para também para a 

troca. Nesse modo de vida começou a produção de bens materiais. 

  

 Curiosidade: atualmente o termo “sedentário” refere-se a alguém que não tem uma vida saudável, 

pois não faz atividades físicas. 

  

 Agora que você leu o texto, vamos de atividades 

  

https://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
https://www.infoescola.com/agricultura/


Com relação aos povos nômades e sedentários responda: 
 
1) Com a agricultura, os seres humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser seden-
tários. Explique com suas palavras o que são: 
 
a) Nômades: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
b) Sedentários. 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Como os primeiros grupos de povos humanos os nômades conseguiam alimentos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
3) Qual o motivo do ser humano ter se tornado sedentário? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Por que os nômades não deixaram  bem materiais? Eles se importavam com isso?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Há quanto tempo se iniciou a atividade agrícola? Essa atividade que se espalhou pelo mundo foi 
positiva ou negativa para os povos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6) Em qual continente surgiu a civilização humana de acordo com o texto? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TRABALHANDO A GRAMÁTICA 

 

 

 

 

 

Leia as palavras e marque aquelas que tem encontro vocálico: 

 

 

 

Escorpiões   Adulto                                                                                                               

 

 

 

Dentista    Injeção 

 

 

 

 

Cauteloso    Porta 

 

 

 

Baratas    Respeito 

 

 

 

 

                     Forte    Mar 

 

Encontro Vocálico 

Quando duas ou mais vogais aparecem juntas na palavra, formam um Encontro Vocálico. Essas vogais 

podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. 

Observe as vogais destacadas na frase abaixo: 

 

Havia dois dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira 

 



 

QUESTÃO 08- Marque na tabela a classificação das palavras de acordo com o encontro vocálico: 

 

PALAVRA DITONGO TRITONGO HIATO 

Relógio    
Teatro    

Paraguai    
Circuito    

Averiguei    

Enjoado    
Papai    

Baú    

Patriota    

Mangueira    
Porteiro    

Luar    
Requeijão    

Criatura    

 

QUESTÃO 09- Copie do quadro APENAS as palavras com hiato: 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO VOCÁLICO 

Existem três tipos de encontros vocálicos: 

Ditongo: É quando duas vogais estão juntas na mesma sílaba. 

ex: dois – dois  zombeteira – zom-be-tei-ra  olhou – o-lhou 

 

Hiato: É quando duas vogais estão juntas na palavra, mas não na mesma sílaba. 

ex.: dias – di-as ainda – a-in-da havia – ha-vi-a 

 

Tritongo: É quando três vogais estão juntas na mesma sílaba. 

ex.: pitangueira – pi-tan-guei-ra  enxaguou – en-xa-guou 
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MATEMÁTICA 

 

Nesta aula, vamos aprender a resolver problemas com números naturais e números racionais. 

 

QUESTÃO 01 - Nicole estava pesquisando na internet o preço de um celular, para comprar na loja que tivesse 

o melhor valor. Ela encontrou nos sites “Novo preço” e “Preço bom” os seguintes valores: Em qual loja Nicole 

deverá comprar o celular? Por quê? Explique como você pensou? 

 

 
QUESTÃO 02 -  Filipe foi comprar o uniforme para o seu time de futebol. Ele comprou seis camisetas e pa-
gou R$ 258,60. Qual o valor de cada camiseta? 
 
Resposta:                                                                                     Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 - Maria tem uma coleção com 6.607 carrinhos. Este número é composto por: 

 

A) (   ) 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades 

B) (   ) 6 centenas, 6 dezenas e 7 unidades 

C) (   ) 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 dezenas 

D) (   ) 6 centenas, 6 dezenas e 7 unidades 
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CIÊNCIAS 

1) Leia o texto das páginas 16 e 17 e pinte de azul as alternativas verdadeiras e de vermelhos as alter-
nativas falsas: 
 

1 quilo de ferro pesa mais que 1 quilo de algodão. 

Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado. 

A elasticidade é a capacidade de um material esticar apenas. 

A borracha é um exemplo de material elástico 

A densidade é a característica que relaciona a massa de um material em relação ao espaço que ele 
ocupa. 

Dureza é a medida de quanto mais forte e resistente é um material. 

Os materiais atraídos por um imã são chamados de magnéticos. 

A condutibilidade térmica é a capacidade de um material de conduzir calor. 

O alumínio é um bom condutor térmico. 

Condutibilidade elétrica é a facilidade de um material em conduzir energia elétrica. 

A borracha é um ótimo condutor elétrico. 

 
2) Agora escreva as afirmações erradas corrigindo-as: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Pinte quais materiais possuem a propriedade física pedida: 

Maior densidade:  Panela de ferro Saco de penas 

Maior resistências Placa de isopor escolar Bloco de concreto 

Maior elasticidade Balão de aniversário Lápis de escrever 

Magnetismo Porta do refrigerador Porta de madeira 

Maior condutibilidade térmica Colher de plástico Colher de alumínio 

Maior condutibilidade elétrica Fio de cobre Fio de nylon 

 

EXPERIMENTANDO e BRINCANDO 

MATERIAS USADOS: um recipiente com água suficiente para colocar objetos dentro, objetos variados. 

Junte seus familiares e coloque os objetos um de cada vez dentro do recipiente com água, e veja 

quem consegue adivinhar se o objeto irá boiar ou afundar. Vocês podem combinar que o vencedor 

será quem acertar mais objetos. 
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GEOGRAFIA 

 

 A população de um país vai mudando com o passar do tempo. A composição dessa população também muda de um 

estado para outro dentro de um mesmo país. Aspectos como proporção na quantidade homens e mulheres, propor-

ção entre as diferentes faixas de idade, entre outros, são observados para analisar a população de um local. Essas 

análises são importantes para nortear as políticas públicas necessárias em um determinado estado ou município. 

  

APÓS A LEITURA DO TEXTO “O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA”, PÁGINA 12, REALIZE A ATIVIDADE PRO-

POSTA: 

1) Complete as frases abaixo de acordo com o texto: 
a) Em 1900, o Brasil tinha cerca de ________________________________ de habitantes. 
b) Os fatores que influenciam o crescimento_________________________ da população e o aumento das 
_______________________ , _____________________________ 
c)  A taxa de natalidade indica o número de ________________________________ vivos para cada grupo de 
_______________ habitantes. 
d) O saldo de migrações internacionais é a diferença entre a quantidade de ____________________ e de 
_____________________________ do país. 
 

2) Escreva o significado das palavras abaixo: 
 

a) EMIGRANTES:  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) IMIGRANTES: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Observe o gráfico da página 13 e responda. 
 

a) De acordo com o gráfico quantos filhos, em média, tinham as famílias em 1960?_______________ 
b) E em 2015?_______________________ 
c) De acordo com o texto, quais fatores influenciaram nessa diminuição? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA 

 

DANDO CONTINUIDADE AOS NOSSOS ESTUDOS, VAMOS CONTINUAR A RESPONDER QUESTÕES 

SOBRE NOMADISMO E SEDENTARISMO DE HISTÓRIA,  

 
 
7) Explique a diferença entre o sedentarismo e o nomadismo. 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8) Em qual período os humanos começaram a juntar bens materiais? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
9) você acha que o nomadismo acabou, ou ainda há pessoas que vivem nesse modo de vida? 
Cite exemplos se ainda existirem, que povos são esses? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Separe as sílabas das palavras e descubra se o encontro consonantal está na mesma sílaba ou em sílabas 
separadas. 

      PALAVRA SEPARE AS SÍLABAS ENCONTRO CONSONANTAL 
NA MESMA SÍLABA 

ENCONTRO CONSONANTAL 
EM SÍLABAS DIFERENTES 

  Advento    
  Olga    

  Flecha    
  Arte    
  África    

 Admiração    
 Clima    

 Atleta    

 Gravata    
 Altura    

 

PRODUZINDO 

 

Na fábula “O caracol e a pitanga” os personagens, são animais. Eles se comportam como animais ou tem 
características do ser humano? Faça uma lista de características, físicas e personalidade dos personagens 
da fábula. E escreva abaixo: 
 

CARACTERÍSTICAS DO CARACOL CARACTERÍSTICAS DA FORMIGA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Os dois personagens são parecidos ou muito diferentes? Explique 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

ENCONTRO CONSONANTAL 
 

ENCONTRO CONSONANTAL é quando duas consoantes estão juntas em uma palavra. 
O Encontro Consonantal pode ocorrer na mesma sílaba: cravo, dragão, floresta, claro, etc. 

e também em sílabas diferentes: objeto, absurdo, advogado, enigma, etc. 



ESCOLA:  
TURMA:                                                                PROFESSOR (A):   
NOME DO ALUNO: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL  12º DIA                                                   Data:  

 

 

MATEMÁTICA 

FRAÇÃO 

 
 
 

 Observe várias formas de representar as frações em forma de figuras: 
 

 
 

 

 Os termos da fração são: numerador e denominador. O número que fica em cima se chama numerador e 
indica quantas partes tomamos do todo. O número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador, 
e indica em quantas partes o todo foi dividido. 
 

 



 

1)  Observe a figura e complete corretamente. 
 

 

 

 

 

 

 

B) Em quantas partes o inteiro foi dividido? ______________ 

 

C) Quantas partes desse inteiro foi pintada? _____________ 

 

 

2) Observe a pizza e responda. 
 

A) Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? ____________ 

 

 

 

 

B) Qual é a fração que representa o pedaço de pizza que foi comido? ______ 

 

 

3) Escreva nos quadrinhos as frações representadas em cada figura abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1 
2 
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CIÊNCIAS 

   UMA VIDA SEM ELETRECIDADE     
 

 A vida antes da descoberta da eletricidade não era tão cômoda, pois não havia as facilidades existentes 
hoje. Não existiam os aparelhos eletrodomésticos e as pessoas tinham muito mais trabalho para fazer as 
tarefas do seu dia-a-dia. Para passar roupa, por exemplo, usava-se ferros a brasa, que tinha uma tampa que 
era levantada para se colocar a brasa lá dentro. Era necessária muita atenção, pois a fuligem podia cair do 
ferro e sujar a roupa limpa ou mesmo esquentar muito, chegando a queimar a roupa. 
 A geladeira, instrumento fundamental para se conservar os alimentos, também não existia. Assim, quase 
todos os dias era necessário fazer compras de frutas e verduras nas pequenas quitandas. As carnes eram 
mantidas cozidas, já prontas para o consumo, imersas em banha de porco, em latões. 
 Os banhos eram frios, ou com água aquecida nos fogões, na maioria das vezes a lenha e não a gás. A 
iluminação dos lugares era feita com lampiões. 
 Podemos perceber a eletricidade através do funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos, no trans-
porte coletivo como o metrô, em aparelhos como rádio e televisão, chuveiros, computadores, telefones, dentre 
vários outros. 
 
 
1) Após a leitura do texto responda: 
 

a) Você consegue imaginar a sua vida sem energia elétrica? Do que você sentiria mais falta? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

a) O que você faz em sua casa que precisa de energia elétrica? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

b) Como você se sente quando fica sem energia em casa? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 Você sabia que nosso corpo também possui carga elétrica? Aliás toda a matéria possui alguma quan-
tidade de carga elétrica. Leia o texto da página 22 do seu livro de ciências e descubra mais sobre isso. 
 

 
 

2) Observe a imagem ao lado, ela mos-
tra como funciona a produção e ener-
gia numa usina hidrelétrica: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



a) Agora leia o texto da página 23 e responda á questão número 2. 
b) Veja a imagem abaixo.  
 

 
 

 

3) Você sabe o que é um circuito elétrico? Leia a página 24 e responda ás perguntas: 
 
a) Considere que uma TV está ligada. Há passagem de corrente elétrica através dos fios da televi-

são? Como você chegou a essa conclusão? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

b) Nessa situação, o circuito elétrico está aberto ou fechado? Explique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 MAGNETISMO É A FORMA DE ENERGIA, NORMALMENTE RELACIONADA Á ATRAÇÃO E 
REPULSÃO DE DETERMINADOS MATERIAIS. PARA SABER MAIS SOBRE MAGNETISMO LEIA 
AS PÁGINAS 28 E 29 DO LIVRO 
 

 Agora que você já sabe mais sobre o livro responda ás questões 4 e 5 da página 26 do livro de 
ciências 

 

  PARA SABER MAIS   

 

Para saber mais sobre formas de energia renováveis e não renováveis procure na esse vídeo na internet em: 

https://www.youtube.com/results?search_query=o+que+%C3%A9+enrgia+tipos+de+energia+para+crian%C3%A7as 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=o+que+%C3%A9+enrgia+tipos+de+energia+para+crian%C3%A7as


EXPERIÊNCIA 

Faça sua própria bússola! 

Por: Maria Ramos 

Ilustração: Barbara Mello 

 

A bússola é um instrumento usado há séculos para orientação. Ela consiste 

basicamente em uma agulha que aponta sempre para o Norte. Você mesmo 

pode construir uma bússola de baixa precisão. Para isso, você vai precisar 

de um ímã (talvez tenha um na geladeira da sua casa), uma agulha, uma 

rolha de cortiça ou um pedaço de isopor, uma fita adesiva, uma faca e um 

vasilhame com água. 

Instruções: 

• Corte a rolha de cortiça ou o pedaço de isopor, deixando-o com cerca de 
um centímetro de altura, formando um disco. 

• Depois, magnetize a agulha: passe uma de suas extremidades na parte lateral do 
ímã cerca de 20 vezes sempre no mesmo sentido, tomando o cuidado de não fazer movimentos de ida e 
volta. 

• Usando a fita adesiva, fixe a agulha no disco e coloque-a sobre um vasilhame com água. Se estiver tudo 
certo, quando você mexer na agulha, ela deve voltar para a mesma posição, ou seja, indicando a direção 
Norte-Sul. 

 ENERGIA TÉRMICA É A ENERGIA RELACIONADA Á TEMPERATURA. ELA ESTÁ MAIS PRE-
SENTE EM NOSSO DIA A DIA DO QUE IMAGINAMOS. LEIA AS PÁGINAS 32 E 33 DO LIVRO E 
SAIBA MAIS SOBRE ENERGIA TÉRMICA. 

 
1) Complete as frases de acordo com o texto lido: 

 

a) A temperatura dos corpos tem relação com a ___________________________________. 

b) Quando dois corpos apresentam temperaturas diferentes, ocorre a transferência de 

______________. 

c) Há materiais como o _____________________e o _____________________ que conduzem bem o 

calor e outros como o __________________________ e a ___________________ são isolantes térmicos. 

 

 
2) Marque nas figuras abaixo aquelas em que há uso de energia térmica: 
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 OS GRÁFICOS SÃO REPRESENTAÇÕES QUE FACILITAM A ANÁLISE DE DADOS, OS QUAIS COSTUMAM SER 

DISPOSTOS EM TABELAS QUANDO SE REALIZA PESQUISAS ESTATÍSTICAS. ELES TRAZEM MUITO MAIS PRA-

TICIDADE, PRINCIPALMENTE QUANDO OS DADOS NÃO SÃO DISCRETOS, OU SEJA, QUANDO SÃO NÚMEROS 

CONSIDERAVELMENTE GRANDES. ALÉM DISSO, OS GRÁFICOS TAMBÉM APRESENTAM DE MANEIRA EVI-

DENTE OS DADOS EM SEU ASPECTO TEMPORAL. 

 
ANALISANDO GRÁFICOS 

 
1) Reproduza o gráfico da página 14: 
 
 
 
A que conclusão podemos chegar ao observar 
esse gráfico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Observando o gráfico “Brasil: proporção de famílias sustentadas por homens e por mulheres 

(2000 – 2015): 

 

a) Em 2000 a maioria das famílias era sustentadas por homens ou mulheres? 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Em 2015 algo mudou? Explique. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

c) As mulheres adultas de sua casa exercem alguma atividade remunerada? Se sim, explique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

BRASIL: PERCENTUAL DE HOMENS E DE MULHE-

RES NO TOTAL DA POPULAÇÃO EM 2015 

 

          

 

 



 

d) Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Explique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3) De acordo com o texto a população pode ser dividida em três faixas etárias. Quais são elas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4) Observando os gráficos da página 15 responda: 

 

a) Qual era a porcentagem de idosos em 1991?____________ E em 2015?______________ 

b) Qual a porcentagem de jovens em 1991?________________ em 2015?________________ 

c) Podemos concluir que a população brasileira, em geral está envelhecendo ou ficando mais jovem? 

Explique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

d) Podemos observar, no gráfico “Brasil: esperança de vida ao nascer”, que a expectativa de vida ao 

nascer do brasileiro aumentou. Quais motivos para que isso ocorra? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

e) Em sua família há idosos? Quem são?________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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ENSINO RELIGIOSO 

Leia o poema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A diferença entre amor e amizade 

 
Perguntei a um sábio a diferença que havia 

entre amor e amizade, 

ele me disse essa verdade: 

O Amor é mais sensível, 

a Amizade mais segura. 

O Amor nos dá asas, 

a Amizade o chão. 

No Amor há mais carinho, 

na Amizade, compreensão. 

O Amor é plantado e com carinho cultivado, 

a Amizade vem faceira, 

e com troca de alegria e tristeza, 

torna-se uma grande e querida companheira. 

Mas quando o Amor é sincero 

ele vem com um grande amigo, 

e quando a Amizade é concreta, 

ela é cheia de amor e carinho. 

Quando se tem um amigo 

ou uma grande paixão, 

ambos sentimentos coexistem 

dentro do seu coração. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-SYD3wTZNU-g/T2EuBeK3l7I/AAAAAAAABkc/x8uye5ntrkM/s1600/imagemvv.JPG


ENTENDENDO O TEXTO 

 

1- De acordo com o texto quem era a pessoa que explicava sobre a diferença entre amor e amizade?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2- Complete as frases de acordo com o texto.  

a) Se o amor nos dá asas, a Amizade nos dá o ________________________________________________. 

 

b) No ___________ há mais carinho, na Amizade, _____________________________________________ . 

 

 

3- O autor diz que o Amor é plantado e com carinho cultivado, mas a amizade vem de que forma?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4- Você tem uma amizade verdadeira? Quem é o seu melhor amigo?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5- Você acha importante termos amigos? Por quê?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6- De acordo com o texto, como que é uma amizade concreta?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7- Marque a alternativa verdadeira de acordo com o texto. 

 

a) ( ) No Amor há mais carinho, na Amizade, o coração. 

 

b) ( ) O Amor é mais sensível, a Amizade mais segura 

 

c) ( ) O Amor é plantado e com carinho regado. 

 

8) O que você acha que acontece com uma pessoa que não tem amigos?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9- Copie do texto uma frase que mais lhe chamou atenção.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10- Dê sentindo as frases completando-as de acordo com o texto.  

A amizade vem _____________________________________________________________________ 

A amizade mais _____________________________________________________________________ 

A amizade é ______________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 
 
PROBLEMATIZANDO 

 

1) Ricardo comprou 5 caixas de sabonete com 2 pacotes cada uma. Em cada pacote há 3 sabonetes. Quan-

tos sabonetes Ricardo comprou no total? 

Cálculo:                                                                Resposta: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
2) Marcelo utiliza o elevador do seu prédio 3 vezes por dia, sabendo que a semana tem 7 dias. Quantas vezes 
Marcelo utiliza o elevador em 1 semana? 
Cálculo:                                                                          Resposta:_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

3) Numa multiplicação o multiplicador é 639 e o multiplicando é 2. Qual é o produto (resultado)? 

Cálculo:                                                                         Resposta: _______________________ 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

4) Para fazer um trabalho escolar, Francisco, Lúcia e Felipe terão que pintar uma tela de azul. 

 
- Francisco irá pintar a metade da tela. 

- Lúcia irá pintar    
2

10 
  da tela 

- Felipe irá pintar o que restar. 

 
Quem pintará a maior parte da tela? Marque a resposta correta. 
 
A) (   ) Lucia                                            C) (   ) Francisco 

B) (   ) Felipe                                            D) (   ) Felipe e Francisco 

 

 
 



FRAÇÕES EQUIVALENTES – São frações que representam a mesma parte do todo  
1

2
 ,  

2

4
   ,  

4

8
. Para encontrar 

frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, di-

ferente de zero.                

  

Exemplo: Obter frações equivalentes à fração  
1

2
 : 

1 𝑥 2

2 𝑥 2
 = 

2

4
 ,    

1 𝑥 3

2 𝑥 3
 = 

3

6
 ,   

1 𝑥 4

2 𝑥 4
 = 

4

8
  ,   

1 𝑥 5

2 𝑥 5
 = 

5

10
   Portanto as frações   

2

4
 , 

3

6
 ,  

4

8
 , 

5

10 
    são algumas das frações 

equivalentes. 

 

5) Qual das frações abaixo é equivalente a  
2

5
  ? 

A) 
4

10
               B)   

4

12
                C) 

5

10
             D) 

5

8
        

 

JOGO “ESCALA MURO” 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: CÓPIA DO MURO E DUAS CÓPIAS DAS PEÇAS, SENDO UMA DE CADA 
COR. 
OBJETIVO: ESCALAR O MURO UTILIZANDO PEÇAS DA SUA COR E QUE SEJAM EQUIVALENTES. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1 OU 2 PARTICIPANTES 
REGRAS: 

● A DUPLA DE JOGADORES RECEBERÁ UM TABULEIRO E AS PEÇAS COLORIDAS QUE DEVERÃO 

SER 
EMBARALHADAS SOBRE A MESA EM FRENTE DOS DOIS JOGADORES. 

● OBSERVANDO QUE A BASE DO MURO TEM FRAÇÕES COM DENOMINADOR 12, LOGO OS 

JOGADORES DEVEM INICIAR PROCURANDO AS PEÇAS QUE SEJAM EQUIVALENTES ÀS MESMAS, 
OU SEJA, A PEÇA QUE POSSA SOBREPOR PARA COMPROVAR A EQUIVALÊNCIA. 

● OS JOGADORES VÃO COLOCANDO AS PEÇAS, SIMULTANEAMENTE, INICIANDO PELA BASE DO 

MURO COM DENOMINADOR 12. SOMENTE DEPOIS DE COLOCAR UMA PEÇA NA LINHA DO 
DENOMINADOR 12, IRÁ PROCURAR UMA PEÇA QUE PODERÁ SER COLOCADA NA LINHA DAS 
FRAÇÕES COM DENOMINADOR 10 E, ASSIM, IRÁ SUBINDO CADA LINHA DAS FRAÇÕES. 

● O JOGADOR SOMENTE PODERÁ SUBIR PARA A LINHA DE CIMA DO MURO QUANDO COLOCAR 

UMA 
PEÇA NA LINHA ANTERIOR. E, ASSIM, VAI ENCONTRANDO ATÉ CHEGAR NA PEÇA QUE REPRE-
SENTA 
UM INTEIRO, OU SEJA, O TOPO DO MURO. 

● O JOGO ACABA QUANDO A PEÇA DO TOPO DO MURO FOR COLOCADA. 

● ENCERRADO O JOGO, A DUPLA CONFERE SE AS PEÇAS COLOCADAS SÃO      EQUIVALENTES 

AO ESPAÇO SOBREPOSTO. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
NÃO É PERMITIDO COLOCAR PEÇA COM O MESMO DENOMINADOR NA LINHA QUE TEM ESSE DE-
NOMINADOR. 
POR EXEMPLO: A PEÇA 1/5 NÃO PODE SER COLOCADA NA LINHA DAS FRAÇÕES COM DENOMINA-
DOR 5. 
SE FOR JOGADO INDIVIDUALMENTE, PODE SER REGISTRADO O TEMPO QUE LEVOU PARA CHE-
GAR AO TOPO DO MURO. E OUTRO ALUNO CONFERE SE AS ESCOLHA DAS PEÇAS ESTÃO CORRE-
TAS. 
SE FOR EM DUPLA, OS JOGADORES DIVIDEM O MESMO MURO E GANHA O JOGO AQUELE QUE 
COLOCAR A SUA PEÇA QUE REPRESENTA O INTEIRO PRIMEIRO. O JOGADOR QUE NÃO GANHOU 
CONFERE SE AS PEÇAS ESTÃO CORRETAS. 
 

                                        
 



JOGO “ESCALA MURO” 
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ARTE       

DANÇA 
O que é dança? 

A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. 

Geralmente, essa forma de expressão vem acompanhada por música. Entretanto, também é possível dançar 

sem o apoio musical.na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria 

ou coreografada, originando harmonias corporais.  

agora vamos conhecer um tipo de dança da cultura brasileira. 

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? 

______________________________________________________________________________________ 

 
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? 
______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Leia o texto com atenção.  
GINÁSTICA 

Você sabia que a ginástica é uma modalidade esportiva?  

A palavra Ginástica vem do Grego Gymnastiké e significa a arte ou o ato de exercitar o corpo. 

A história da Ginástica funde-se com a história do Homem, porque desde o início das civilizações ela é prati-

cada como exercício físico e como preparação para as atividades diárias. 

A Ginástica faz parte do programa olímpico desde 1896 e hoje ela faz sucesso inclusive entre as crianças. 

Vamos conhece mais sobre a ginástica?  

 

           A ginástica é uma atividade física que visa fortalecer e manter uma boa forma física do corpo. Algumas 

modalidades de ginástica são praticadas como um esporte competitivo, no qual são executadas sequências 

reguladas de exercícios que exigem os cinco fundamentos: equilíbrio, força, flexibilidade, agilidade, resistência 

e controle, executado com segurança. 

  

Agora que conhecemos um pouco mais sobre ginástica, responda. 
 

1)Qual brincadeira você conhece que precisa de: (pode colocar quantas brincadeiras quiser) 
 

Correr_________________________________________________________________________________ 
 

Saltar _________________________________________________________________________________ 
 

Equilibrar ______________________________________________________________________________ 
 

Girar ou rodar ___________________________________________________________________________ 
 

Acrobacia ______________________________________________________________________________ 
 

2. ATIVIDADE  

 Observe os movimentos ginásticos e repita contando até 15 cada um deles.  
 Circule aqueles que foram fáceis de fazer. 
 Marque um (x) naqueles que foram difíceis de fazer. 

 

 
Deixe sua opinião sobre a ati-
vidade. 

Se gostou da atividade pinte o 

.  

Se não gostou, pinte o . 

 
Lembrando que estamos em 
quarentena, por isso, façam as 
atividades dentro de suas pró-

prias casas.  
 

ESCOLA:  
TURMA:                                                                PROFESSOR (A):   
NOME DO ALUNO: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL  18º DIA                                                   Data:  



 
 

 

 

ALE (APERFEIÇOAMENTO DA LEITURA E ESCRITA) 

 
Gênero textual: poema 

 
Poema: é um texto com rimas, versos e estrofes. 

Versos: são as linhas do poema. 

Estrofes: nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. 

Rimas: são palavras que combinam. 

 

 

 

 
 

ESCOLA:  
TURMA:                                                                PROFESSOR (A):   
NOME DO ALUNO: 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL  19º DIA                                                   Data:  



Atividades 

 

1. Circule cada estrofe de uma cor diferente: vermelha, verde e  azul. 

 

2. Quantas estrofes tem o poema leilão no jardim? _________________________________________ 

 

3. Enumere os versos do poema. 

 

4. Quantos versos tem o poema leilão no jardim?_________________________________________ 

 

5. Em cada estrofe há dois pares de palavras que rimam. Pinte-os. 

 

6. Encontre as rimas e ligue. 

 

FLORES                                   JARDINEIRO 

PASSARINHOS                       CHÃO 

CARACOL                                PRIMAVERA 

HERA                                       SOL 

FORMIGUEIRO                        CORES 

CANÇÃO                                  NINHOS 

 

7. Interpretando o texto 

A. Qual o título do poema?_____________________________________________________ 

B. Quem escreveu o poema?____________________________________________________ 

C. O que está sendo leiloado?___________________________________________________ 

D. É possível leiloar “um jardim com flores e borboletas de muitas cores”? 

(   ) sim                     (   ) não  

 

8. Agora que já memorizou o poema, copie a estrofe que você mais gostou. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9. Ilustre o poema. 

 
 


