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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Diversidade 
(Diversidade é que é legal) 

 
Outro é bonito 
Um é certinho 
Outro, esquisito 
 
Um é magrelo 
Outro é gordinho 
Um é castanho 
Outro é ruivinho 
 
Um é tranquilo 
Outro é nervoso 
Um é birrento 
Outro dengoso 
 
Um é ligeiro 
Outro é mais lento 
Um é branquelo 
Outro sardento 
 
Um é preguiçoso 
Outro, animado 
Um é falante 
Outro é calado 
 
Um é molenga 
Outro forçudo 
Um é gaiato 
Outro é sisudo 

Um é moroso 
Outro esperto 
Um é fechado 
Outro é aberto 
 
Um carrancudo 
Outro, tristonho 
Um divertido 
Outro, enfadonho 
 
Um é enfezado 
Outro é pacato 
Um é briguento 
Outro é cordato 
 
De pele clara 
De pele escura 
Um, fala branda 
O outro, dura 
 
Olho redondo 
Olho puxado 
Nariz pontudo 
Ou arrebitado 
 
Cabelo crespo 
Cabelo liso 
Dente de leite 

Dente de siso 
 
Um é menino 
Outro é menina 
(Pode ser grande 
ou pequenina) 
 
Um é bem jovem 
Outro, de idade 
Nada é defeito 
Nem qualidade 
 
Tudo é humano, 
Bem diferente 
Assim, assado 
Todos são gente 
 
Cada um na sua 
E não faz mal 
Di-ver-si-da-de 
É que é legal 
 
Vamos, venhamos 
Isto é um fato: 
Tudo igualzinho 
Ai, como é chato!

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Entendendo o poema: 
 
1) Assinale a alternativa que possui apenas características físicas destacadas no 
Poema. 
(  ) Feioso, bonito, magrelo, certinho. 
(  ) Gordinho, castanho, ruivinho, tranqüilo. 
(  ) Nervoso, birrento, dengoso, pele clara. 
(  ) Pele escura, pele clara, olho puxado, nariz pontudo. 
 
2) Que ideia a autora pretende passar nos seguintes versos do poema 
 
“Diversidade"? 
“Tudo é humano, 
Bem diferente 
Assim, assado 
“Todos são gente” 

Poema é um gênero literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. 
Esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. 

Versos é cada linhas de um poema. 

Estrofes é um conjunto desses versos. 
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(  ) A autora pretende dizer que apesar de diferentes, somos todos seres humanos e devemos 
ser tratado da mesma maneira. 
(  ) A autora pretende dizer que por sermos diferentes, não devemos ser tratado da mesma 
Maneira. 
 
3)Qual outro título você daria para esse poema? Por que? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4) Marque a opção que explica o significado dos seguintes versos: 
 
“Assim, assado 
Todos são gente.” 
 
(   ) Significa que de qualquer forma todos são gente. 
(   ) Significa que temos que ser iguais para ser gente. 
 
5)Quantas estrofes e quantos versos há no poema? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6) Dê sua opinião sobre o que você entendeu por diversidade. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) Retirem do texto 05 palavras e escreva-as em ordem alfabética: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) Forme frases com as imagens abaixo: 

 
Acento agudo e acento circunflexo. 
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9) Recorte, de jornais e revistas, palavras com os seguintes acentos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontuação é o emprego de sinais gráficos que ajudam na compreensão da leitura. Os sinais de pontuação 
são: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 
reticências, travessão, aspas e parênteses.  
                                                                                            Fonte: Livro: “Assim eu aprendo  GRAMATICA” – 4ª Série – Editora do Brasil, pag. 46. 
 

1) Pontue o texto abaixo de forma correta: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10) Através da imagem abaixo crie seu próprio poema.
 

MATEMÁTICA 

Sistema de numeração decimal: 

1) Escreva o número correspondente a:

a) Quatro mil trezentos e setenta e cinco unidades
b) Sete mil seiscentos e oitenta e duas unidades
c) Nove mil oitocentos e cinqüenta unidades
d) Dois mil novecentos e noventa e nove unidades 
e) Cinco mil oitocentos e quarenta e cinco unidades
 
2) Copie os números em ordem crescente e escre
 

298     2.345     

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Através da imagem abaixo crie seu próprio poema. 

creva o número correspondente a: 

a) Quatro mil trezentos e setenta e cinco unidades- _____________ 
b) Sete mil seiscentos e oitenta e duas unidades- ______________ 

unidades-__________________ 
d) Dois mil novecentos e noventa e nove unidades - _____________ 
e) Cinco mil oitocentos e quarenta e cinco unidades- ____________ 

Copie os números em ordem crescente e escreva-os por extenso. 

    780       1.349     567     1.809      199         5.765

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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5.765 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________
_____________________________________________________________________________________ 



 

VAMOS RECORDAR 

TIPOS DE DECOMPOSIÇÃO:

1º Tipo/Jeito 

24.397= 20.000 + 4.000 + 300 + 90 
 

2º Tipo/Jeito 

24.397= 2 dezenas de milhar + 4 unidades de milhar + 3 centenas + 9 dezenas + 7 unidades
 

3º Tipo/Jeito 

7 unidades = 7 
9 dezenas = 90
3 centenas =300
4 unidades de milhar =4.000

                             2 dezenas de milhar = 
 
3) Decomponha os números. 

a) 1.234: ______________________________________________________________________

b) 2.009: ______________________________________________________________________

c) 741: _______________________________________________________________________

d) 873: _______________________________________________________________________

e) 462:________________________________________________________________________
 

 
Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, 
é igual à soma do termo anterior com uma constante.
 
4) A partir da sugestão da progressão aritmética 
 
 
 
 
 

24.397 

: 

24.397 

24.397= 20.000 + 4.000 + 300 + 90 + 7 

24.397= 2 dezenas de milhar + 4 unidades de milhar + 3 centenas + 9 dezenas + 7 unidades

 
9 dezenas = 90 

centenas =300 
unidades de milhar =4.000 

2 dezenas de milhar = 20.000 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, 
é igual à soma do termo anterior com uma constante. 

) A partir da sugestão da progressão aritmética da charge, complete as progressões propostas:
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24.397= 2 dezenas de milhar + 4 unidades de milhar + 3 centenas + 9 dezenas + 7 unidades 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, 

a charge, complete as progressões propostas: 



 

Sistema Monetário Brasileiro 
 
Para comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Cada país 
tem o seu dinheiro, representado em papel (cédula) ou metal (moeda) que
Circula entre as pessoas. 
No Brasil, a moeda é o Real seu símbolo é 
real. 

Cédulas do nosso sistema monetário 
 
5) Escreva quais cédulas e/ou moedas você precisa ter, exatamente, para comprar os produtos 
abaixo: 
 

 
Produto Preço Quantidade de moedas

Banana  R$ 4,00   

Amendoim R$ 13,00   

Ovos R$ 4,00   

Feijão  R$5,00   

Pimenta  R$ 5,50   

Caju R$7,50    
 
Situação e problema envolvendo adição e subtração
 
6) Roberta foi passar nas férias na Fazenda de seus avós. Eles criam vários animais e uma 
de suas fontes de renda é a venda de leite de va
550 litros de leite. Sabendo que seu tio Paulo tirou 
leite o avô de Roberta vendeu? 

 
 

Para comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Cada país 
dinheiro, representado em papel (cédula) ou metal (moeda) que 

No Brasil, a moeda é o Real seu símbolo é R$. Representamos assim: R$1,00, que é igual a 1 

Cédulas do nosso sistema monetário                               Moedas do nosso sistema monetário

Escreva quais cédulas e/ou moedas você precisa ter, exatamente, para comprar os produtos 

Quantidade de moedas Quantidade de cédulas 

  

  

  

  

  

  

blema envolvendo adição e subtração 

as férias na Fazenda de seus avós. Eles criam vários animais e uma 
de suas fontes de renda é a venda de leite de vaca. No sábado seu avô e seu tio
550 litros de leite. Sabendo que seu tio Paulo tirou 252 litros para fazer queijo. Quantos
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Para comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Cada país 

R$. Representamos assim: R$1,00, que é igual a 1 

 
Moedas do nosso sistema monetário 

Escreva quais cédulas e/ou moedas você precisa ter, exatamente, para comprar os produtos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

as férias na Fazenda de seus avós. Eles criam vários animais e uma  
ca. No sábado seu avô e seu tio haviam tirado 

queijo. Quantos litros de 

 



 

7) A escola do futuro comprou 1.235 picolés para o recreio de sexta
escola comprou o número de picolés 
foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 pe
receberam um picolé na hora do recreio, responda:
 

 
8) Observe abaixo as 10 casas de uma rua.
 

Em cada uma dessas casas, moram 4 pessoas. Quantas pessoas, ao todo, moram 
a.(    ) 40               b.(   ) 44  (  )              c
 
9) Resolva as operações e descubra o dono de cada mochila.
 

) A escola do futuro comprou 1.235 picolés para o recreio de sexta-feira. Sabendo
escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de alunos e que nesses dias 

rvidos 425 picolés pela manhã e 595 pela tarde e que todos os alunos presentes 
receberam um picolé na hora do recreio, responda: 

) Observe abaixo as 10 casas de uma rua. 

Em cada uma dessas casas, moram 4 pessoas. Quantas pessoas, ao todo, moram 
a.(    ) 40               b.(   ) 44  (  )              c.(   ) 14              d.(   )  

) Resolva as operações e descubra o dono de cada mochila. 
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feira. Sabendo-se que a 
correspondente ao número total de alunos e que nesses dias 

tarde e que todos os alunos presentes 

 

 
Em cada uma dessas casas, moram 4 pessoas. Quantas pessoas, ao todo, moram nessa rua? 
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10) Somente um ursinho aparece completo na ilustração. 
Encontre-o, resolva as operações mentalmente e depois pinte o resultado encontrado em todas as 
operações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) Escreva o número correspondente: 
 
3 centenas, 4 dezenas e 8 unidades =  348 
6 centenas, 5 dezenas e 7 unidades ____________________  
2 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 8 unidades ____________________  
4 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 8 unidades ____________________ 
 
12) Registre no quadro abaixo o antecessor e sucessor dos numerais encontrados no exercício 
anterior como no modelo. 
 
Antecessor (quem vem antes) Número Sucessor ( que vem depois) 

347 348 349 
   
   
   
 
13) Identifique nos numerais abaixo quais são pares e circule-os.  
 
 
 
 
 
 

1 dezena= 10 unidades 

1 centena= 100= unidades  

1 unidade de milhar =1000 unidades 

 

   286    355     156      987     777   140    564    367    436    46   50    93     1.034    10 33  
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CIÊNCIAS  
 

Sistema Digestório 

O caminho do alimento 
  A função do sistema digestório é digerir os alimentos para que possam ser retiradas substâncias 
necessárias ao bom funcionamento do corpo humano. 
Observe na figura abaixo alguns elementos que formam o sistema digestório.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    A digestão tem início na boca. Nela, o alimento é mastigado e misturado com a saliva, transformando 
em bolo alimentar. Depois da boca o bolo alimentar passa pela faringe. O esôfago é o tubo que leva o 
bolo alimentar da faringe até o estômago. No estomago, o bolo alimentar é misturado com algumas 
substâncias, que também participam da digestão. Nesse processo o bolo alimentar fica em forma pastosa. 
Do estômago, essa pasta vai para o intestino delgado. No intestino delgado, além do final da digestão 
dos alimentos, ocorre uma das fases fundamentais do processo digestório é nessa etapa que o organismo 
absorve as substâncias nutritivas contidas na pasta. Como por exemplo: componentes das proteínas, das 
gorduras e dos açucares. Os restos da digestão vão para o intestino grosso, onde será absorvida a água 
que a pasta ainda contém. E finalmente os restos serão eliminados na forma de fezes. 

Alimentação  

Alimento e suas funções 

    A alimentação é fundamental para o nosso corpo funcionar bem. Cada alimento tem uma função. Então 
o que eu devo comer para meu corpo permanecer saudável? 
    Os alimentos podem ser classificados em construtores, energéticos e reguladores, dependendo da 
quantidade de determinadas substâncias que eles possuem.  
Alimentos construtores: são aqueles que contêm grande quantidade de proteínas. Eles ajudam na 
constituição dos músculos.  
Exemplo de alimentos construtores: Leite, ovos, soja, feijão, ervilha, peixe, frango, carne de boi e de porco. 
Alimentos energéticos: são aqueles que contêm grande quantidade de açucares, óleo e gorduras. A 
função dos alimentos energéticos é fornecer energia para o bom funcionamento do corpo. Assim, o 
desgaste que o organismo tem com o trabalho, o estudo, os exercícios físicos, entre outras atividades, é 
repostos pelos alimentos energéticos.  
Exemplo de alimentos energéticos rico em açúcar: mel, uva e beterraba. Alimentos ricos em óleo e 
gorduras: manteiga, queijo, margarina, óleo de soja, de milho e algodão.   
Alimentos reguladores: são aqueles que contêm grande quantidade de vitaminas e /ou sais minerais. 
Sua função é regular o bom funcionamento do corpo e torná-lo mais resistente às doenças. Fonte de 
vitaminas: frutas, verduras e Sais minerais, queijo, fígado de boi e peixes.  
 



 

Atividades  
1. Qual é a função do sistema digestório?

 
 

 
 
2. Observe o esquema e escreva no lugar correspondente, o nome do órgão que compõe o sistema 
digestório.

3. Complete o texto com as palavras que estão no quadro.
 
 
 
 
 
           a- Alimentos ----------------------

b- As frutas e as verduras são alimentos que contêm muitas

c- Alimentos reguladores são aqueles que contêm grandes
------------------------. 

d- A carne de boi é um alimento rico em

e- Os alimentos --------------------

 
 
 
 

Energéticos- sais minerais

Qual é a função do sistema digestório? 

o esquema e escreva no lugar correspondente, o nome do órgão que compõe o sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_________________________________

2_________________________________

3_________________________________

4_________________________________

5_________________________________

6_________________________________

7_________________________________

8_________________________________

9_________________________________

10________________________________

11________________________________

 

 

 

 

Complete o texto com as palavras que estão no quadro. 

----------------------são os alimentos ricos em proteínas. 

As frutas e as verduras são alimentos que contêm muitas------------------------

reguladores são aqueles que contêm grandes quantidades  de vitamina e 

A carne de boi é um alimento rico em----------------------. 

--------------------fornecem energia para o bom funcionamento do corpo.

sais minerais- construtores- vitaminas- proteínas 
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o esquema e escreva no lugar correspondente, o nome do órgão que compõe o sistema 

_________________________________ 

2_________________________________ 

3_________________________________ 

4_________________________________ 

5_________________________________ 

6_________________________________ 

7_________________________________ 

______________________ 

9_________________________________ 

10________________________________ 

11________________________________

 

------------------------. 

quantidades  de vitamina e ------

fornecem energia para o bom funcionamento do corpo. 
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HISTÓRIA  
 
Diversidade Cultural  
Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes 
culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de 
organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres 
humanos que habitam um determinado território. 
 
Formação do Povo Brasileiro:  
O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. 
Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros 
responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, 
japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. 
Aspectos como a culinária, danças, religião, são elementos que integram a cultura de um povo.  
 
Cada região brasileira apresenta aspectos singulares relativos aos costumes, crenças ou 
manifestações culturais e artísticas.   
Região Norte  
Dentre as manifestações culturais presentes na região norte do Brasil destacam-se as duas 
maiores festas populares da região. São elas: o Festival de Parintins e a Festa do Círio de 
Nazaré.  
Alguns alimentos típicos da região norte são: mandioca, tucupi, tacacá, jambu, carne de 
sol, camarão seco, pato, jacaré, pirarucu, mussarela de búfala, pimenta-de-cheiro e frutas 
(cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola e buriti).  
 
Região Nordeste  
Dentre as manifestações culturais presentes na região nordeste do Brasil destacam-se muita, 
festas, danças, gêneros musicais, a saber: festa do Bumba meu boi, festa de Iemanjá, lavagem 
das escadarias do Bonfim, Carnaval, maracatu, caboclinhos, ciranda, coco, terno de zabumba, 
marujada, reisado, frevo, cavalhada.  
Alguns alimentos típicos da região nordeste são: acarajé, vatapá, caruru, carne de sol, peixes, 
frutos do mar, sarapatel, buchada de bode, feijão-verde, tapioca, broa de milho verde, canjica, 
arroz-doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, pamonha, cocada, tapioca, pé 
de moleque.  
 
Região Sudeste  
Dentre os elementos presentes na cultura do sudeste podemos citar: festa do divino, festejos da 
páscoa e dos santos padroeiros, festas de peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, jongo, 
samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, caiapó, congada, cavalhadas, Bumba meu boi, 
Carnaval.  
Alguns alimentos típicos da região sudeste são: virado à paulista, cuscuz paulista, feijoada, 
aipim frito, bolinho de bacalhau, queijo minas, pão de queijo, feijão-tropeiro, tutu de feijão, 
moqueca capixaba, carne de porco, picadinho, farofa, pirão.  
 
Região Centro-Oeste  
Dentre as manifestações culturais presentes na região centro-oeste do Brasil destacam-se 
a cavalhada, o fogaréu, no estado de Goiás. A dança folclórica do cururu, que possui 
origem indígena, ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na "Festa do Divino" e 
na "Festa de São Benedito".  
Alguns alimentos típicos da região centro-oeste são: galinhada com pequi, sopa paraguaia, 
arroz carreteiro, arroz boliviano, guariroba, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curau, 
peixes (dourado, pacu, pintado, etc.). 
Nessa região há uma grande mistura de elementos culturais das culturas indígena, 
paulista, mineira, gaúcha, boliviana e paraguaia.  
Nota-se exemplos dessa diversidade nos nomes dos muitos pratos típicos da região: "arroz 
boliviano", sopa paraguaia", "empadão goiano".  
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Região Sul  
Dentre as manifestações culturais presentes na região sul do Brasil destacam-se as 
festas instituídas por imigrantes advindos principalmente da Europa no século XX.  
Uma festa muito tradicional da região sul do país, de origem italiana com primeira edição em 1931 
é a "Festa da Uva”.  
Além disso, destacam-se o fandango, de origem portuguesa, a tirana e o anuo, de 
origem espanhola.  
Outras festas e danças da região são a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi 
de-mamão, a dança de fitas, boi na vara.  
Alguns alimentos típicos da região sul são: vinho, chimarrão, churrasco, camarão, pirão de 
peixe, marreco assado, barreado.  
  
Segundo o texto e suas informações sobre a diversidade cultural brasileira responda as questões 
a seguir.  
 
1) Segundo o texto os primeiros responsáveis pela disseminação cultural pelo Brasil foi: 
 
(   ) Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. 
(   ) Os colonizadores asiáticos, a população indígena e os escravos europeus. 
(   ) Os escravos europeus e a população africana.  
(   ) Os colonizadores ingleses e a população indígena.   
 
2) Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes 
culturas. Cite 03 aspectos da diversidade cultural retirando-os do texto que comprovem:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3) Vamos relembrar um pouco da cultura brasileira através das regiões, relacione as colunas 
enumerando as regiões as suas  manifestações culturais. 
 
(1) Região Norte   
(2) Região Sul  
(3) Região Sudeste  
(4) Região Centro-Oeste  
(5) Região Nordeste 
 
(  ) Dentre as manifestações culturais presentes nessa região do Brasil destacam-se as festas 
instituídas por imigrantes advindos principalmente da Europa no século XX.  
(  ) Dentre os elementos presentes na cultura dessa região podemos citar: festa do divino, festejos 
da páscoa e dos santos padroeiros, festas de peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, 
jongo, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, caiapó, congada, cavalhadas, Bumba 
meu boi, Carnaval.  
( ) Dentre as manifestações culturais presentes nessa região do Brasil destacam-se as 
duas maiores festas populares da região. São elas: o Festival de Parintins e a Festa do Círio de 
Nazaré.  
( ) Dentre as manifestações culturais presentes nessa região do Brasil destacam-se muitas 
festas, danças, gêneros musicais, a saber: festa do Bumba meu boi, festa de Iemanjá, lavagem 
das escadarias do Bonfim, Carnaval, maracatu, caboclinhos, ciranda, coco, terno de zabumba, 
marujada, reisado, frevo, cavalhada.  
( ) Dentre as manifestações culturais presentes nessas do Brasil destacam-se a cavalhada, o 
fogaréu, no estado de Goiás. A dança folclórica do cururu, que possui origem indígena, ocorre 
nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na "Festa do Divino" e na "Festa de São 
Benedito". 
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GEOGRAFIA 
 
Leia o texto abaixo: 
 
A divisão do território brasileiro 
O território é o espaço ocupado por uma sociedade. Essa sociedade exerce domínio sobre seu 
território, geralmente por meio de representantes que tem poder de governo que o controla. 
A administração de todo território brasileiro é de responsabilidade do governo federal, que tem 
sede em Brasília, no distrito federal. Brasília é a capital do Brasil. O governo federal é chefiado 
pelo presidente da república. 
Cada um dos 26 estados brasileiros é administrado por um governo estadual, chefiado pelo 
governador do estado. 
Cada estado está dividido em diversos municípios. 
E cada município é administrado por um governo municipal, chefiado pelo prefeito. 
 
Agora responda as questões a seguir. 
 
1) Qual é a capital do Brasil? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2) Quem é a pessoa que ocupa o cargo da presidência da república? 
_______________________________________________________________________________ 
 

Os Pontos Cardeais 

Os pontos cardeais são utilizados como referência, pois com eles encontramos qualquer lugar sobre a 
superfície da terra. 

Os pontos cardeais são: norte(N), sul(S), leste(L) e oeste (O) e foram definidos há muitos anos, pelas 
civilizações antigas. É por meio deles que as pessoas conseguiam se localizar, pois não havia placas com 
endereços. Assim, foram criadas as Rosas dos ventos, que parece uma estrela, e em suas pontas 
encontramos as letras dos pontos cardeais e pontos colaterais. Os pontos colaterais são: nordeste 
(NO), sudoeste (SO), sudeste (SE) e nordeste (NE). 

O sol sempre nasce na direção leste e se põe a oeste. Você precisa esticar seu braço direito para direção 
em que o sol nasce. Chamamos essa posição de nascente logo após identificá-la, você terá encontrado o 
ponto leste (L). Em seguida, estique o braço esquerdo para a outra direção e você encontrará o ponto 
oeste (O). À sua frente, você terá o ponto norte (N) e, atrás de você, o ponto sul (S). 

1) Complete: 

a) Os pontos cardeais são:__________________________________________. 

b) O conjunto dos pontos cardeais e colaterais forma a___________________. 

c) O_________________________ fica entre o norte e oeste. 

d) O Sudeste fica entre o Sul e o _____________________________________. 

e) O Nordeste fica entre o _________________ e o _______________________. 

f) Como se chama o lado onde o sol nasce__________________ e o lado onde o sol se põe 
__________________. 
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2) Você aprendeu sobre os pontos cardeais, então ajude o menino da imagem a localizá-lo escrevendo-os 
nas setas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Vamos aprender mais sobre convivência? 
Esse é um assunto importante, pois convivemos na família, na vizinhança, na escola, na igreja, no 
clube e em tantos outros espaços. Por isso é necessário conhecer sobre as relações e o respeito 
para com o outro. 
Como você se relaciona? Que lugares costuma ir? 
 
Leia o texto abaixo:  
Cada um tem um jeito de ser 
 
As pessoas são diferentes. Algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixas, algumas têm 
cabelo crespo, outras têm cabelos lisos. Além das diferenças físicas, todas as pessoas têm uma 
forma de ver e de entender o mundo em sua volta, ou seja, cada pessoa tem um jeito de ser, de se 
vestir, de falar, de pensar. Para vivermos bem uns com os outros é preciso respeitar as diferentes 
culturas, religiões, raças e etc. Essas diferenças não são boas e nem ruins; são apenas 
diferenças. 
 
1) Qual é o assunto geral do texto? 
a) (  ) Importância de admirar  e respeitar as pessoas que fazem coisas importantes. 
b) (  ) Respeito às diferenças de cada indivíduo. 
c) (  ) Que não precisamos respeitar o próximo. 
d) (  ) Que devemos respeitar somente nossos amigos. 
 
2) O texto fala de várias diferenças entre as pessoas. Cite duas delas. 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Leia o texto abaixo: 
 
Os valores são fundamentos éticos e espirituais que formam a consciência do ser humano. Eles 
dignificam a vida das pessoas, definido seus princípios com objetivos grandiosos. As atitudes 
firmes guiadas por razão, nossos valores ou por um motivo maior. Existem virtudes que afloram 
atitudes humanas e facilitam o convívio entre as pessoa. 
 
3) Encontre as palavras que completam o parágrafo abaixo, ordenando as letras. 

 
_____________________________ é não __________________________ as pessoas sem antes saber 
realmente a ______________________________ dos fatos. 

ARTE 

A pintura corporal indígena  

 
A pintura corporal utiliza tintas naturais providas de árvores e frutos. A mais utilizada é preparada da árvore do 
jenipapo, uma fruta muito apreciada pelos índios,ela é coletada ainda verde, retira  então seu líquido, que quando 
entra em contato com a pele, transforma em uma tinta preta que pode dura até duas semanas. 
A semente do urucum também é utilizada ela solta uma tinta vermelha na pele, porém, existem outras maneiras de 
realizar a pintura corporal. Cada tribo possui um modo, e uma técnica, há tribo que utilizam um tipo de tinta em 
criança e outro em adultos, os desenhos e as formas também tem distinções, por exemplo, existem desenhos para 
comemorações e outros para rituais. 

1) Use a sua criatividade e faça uma pintura facial no índio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) A tinta extraída do urucum pelos índios 

a) (   ) Rosa chiclete. 
b) (   ) Vermelho que faz parte das cores terciária.
c) (   ) Preta, pois quando entra em contato com a pele muda de cor.
d) (   ) vermelho e faz parte das cores primarias.
 

3) Com base nas imagens ao lado, crie um grafismo no desenho proposto.

 

 

 

 

A tinta extraída do urucum pelos índios possui a cor  

Vermelho que faz parte das cores terciária. 
Preta, pois quando entra em contato com a pele muda de cor. 
vermelho e faz parte das cores primarias. 

Com base nas imagens ao lado, crie um grafismo no desenho proposto. 

17 
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ALE 
 

 

A CARTA  

HOJE FIQUEI ANIMADO. 

O CARTEIRO ME ENTREGOU  

UMA CARTA DE UM GRANDE AMIGO  

QUE MUITO ME ALEGROU! 

 

NA CARTA ELE ESCREVIA  

QUE TINHA MUITA SAUDADE  

E QUE QUALQUER DIA  

VOLTARIA PARA NOSSA CIDADE. 

 

SATISFEITO ENTÃO FIQUEI  

E LOGO LHE RESPONDI  

CONTANDO AS NOVIDADES E DIZENDO  

QUE DA NOSSA AMIZADE NÃO ME ESQUECI. 

 

COMECEI A PENSAR  

NOS PROGRAMAS QUE IRÍAMOS FAZER: 

VISITAR ALGUNS AMIGOS  

E NOS DIVERTIMOS A VALER         

                                                                                  AUTORA: REGINA VILAÇA 

1 - CIRCULE, NO POEMA, AS RIMAS ENCONTRADAS. 

 

2 - ESCREVA PALAVRAS QUE RIMEM COM: 

 

ANIMADO AMIGO CIDADE COMEMORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 



 

3 – AGORA ESCREVA UMA CARTA BEM BONITA PARA UM AMIGO:

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 1 - Leia o texto com atenção.  

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

ela é praticada 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 ent

crianças. 
Vamos conhecer 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 exec
sequência 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.

Qual brincadeira você conhece que precisa de:
 
Correr – __________________________________________________________________________
 
Saltar – __________________________________________________________________________
 
Equilibrar – _______________________________________________________________________
 
Girar ou rodar –_____________________________________________________________________
 
Acrobacia  -________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 

AGORA ESCREVA UMA CARTA BEM BONITA PARA UM AMIGO: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________ 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

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.

inástica funde-se com a história do Homem, porque desde o início das civilizações 
ela é praticada 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 ent

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 exec

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. 

conhece que precisa de:   (pode colocar quantas brincadeiras quiser)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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A palavra Ginástica vem do Grego Gymnastiké e significa a arte ou o ato de exercitar o corpo. 
se com a história do Homem, porque desde o início das civilizações 

ela é praticada 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 

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 

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

(pode colocar quantas brincadeiras quiser) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
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1 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

OBSERVE OS MOVIMENTOS GÍNASTICOS 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 atividade. 

Se gostou da atividade pinte o . Se não gostou, pinte o . 

 

 

 

LEMBRANDO QUE ESTAMOS EM QUARENTENA, POR ISSO, FAÇAM AS 
ATIVIDADES DENTRO DE SUAS PRÓPRIAS CASAS.  

 


