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SOORETAMA-ES 



1º DIA ____/___/____ LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO INFORMATIVO 

 Conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo 

uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. 

Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve não é possível incluir vários 
lugares e personagens diferentes. 

 
1 – LEIA O TEXTO ABAIXO. 

 

2 - De acordo Com o texto acima, responda as questões a seguir. 

 
1) A qual gênero pertence o texto acima? 

________________________________________________________________________________________ 

2) Quantos parágrafos possui esse texto? Enumere-os. 

________________________________________________________________________________________ 

3) Quem recebeu o gato como herança? 

________________________________________________________________________________________ 

4) Quais objetos o gato pediu ao seu dono? 

________________________________________________________________________________________ 

 



5) Que título o gato inventou para o seu dono? 

________________________________________________________________________________________ 

6) Quais animais o gato caçava para presentear o rei? 
________________________________________________________________________________________ 
TEXTO INFORMATIVO 

ACENTO AGUDO ( ´ )  ACENTO CIRCUNFLEXO ( ^ ) 
Observe essas palavras: 
CÉU e VOCÊ 

Na palavra céu temos um acento agudo e na palavra você temos um acento circunflexo. Vamos 
conhecer esses acentos agora! 
O acento agudo ´ é colocado sobre as vogais a, e e o para indicar que o som delas é aberto. Leia as 
frases abaixo: 
 
O picolé é de morango. 
O paletó está no guarda-roupa. 
José e Érica se casaram. 
O acento circunflexo ^ é colocado sobre as vogais a, e e o para indicar que o som delas é fechado. Leia 
as frases de exemplo: 

 
A lâmpada queimou. 
O suco é sabor de pêssego. 
Meu tênis é rosa. 
Mas o que é esse som aberto e som fechado? Leia as frases abaixo: 

A vovó está tricotando e o vovô lendo um livro. 

O que diferencia o som nas palavras vovó e vovô? 

Perceba que o acento faz toda a diferença na hora de pronunciar as palavras, por isso ele é tão importante. 
Já pensou confundir o vovô e a vovó? 

A sílaba que possui acento é pronunciada com mais força que as outras sílabas da palavra. 
Veja: mágico, patê, café, ciência etc. 

1) Circule no texto “ O gato de botas” as palavra com acento agudo ( ´ ) e acento circunflexo ( ^ ), 
escrevendo nas linhas abaixo. 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2) Escolha duas palavras da atividade anterior, uma com acento agudo e a outra com acento circunflexo e 
escreva uma frase para cada. 
A)_____________________________________________________________________________ 
B)_____________________________________________________________________________ 

 

9. Leia as frases com atenção e acentue as palavras destacadas com o acento correto. 
A) O onibus chegou atrasado ao ponto. 
B) Amanhã começo a fazer aulas de trico. 
C) Os vereadores se reuniram na Camara. 
D) Cássia foi nadar com seu maio novo. 
E) O japones é um imigrante. 
F) A musica estava alta. 
G) O medico atendeu a todos os pacientes. 
H) O mes de fevereiro possui apenas 28 dias. 
I) Estou lendo uma história da Turma da Monica. 
J) Sérgio pratica Judo. 
k) Leandro e o goleiro do time. 
L) As atividades estão na pagina 18. 
M) O cafe foi servido quente. 



N) O anuncio foi divulgado no jornal. 
 

2º DIA ____/___/____ LÍNGUA PORTUGUESA 

 
SÓ PARA LEMBRAR!                                                                                                                                  
 

SUBSTANTIVO É A PALAVRA QUE DESIGNA O NOME DE ALGO.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SUBSTANTIVOS COMUNS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 SÃO AQUELES QUE DÃO NOME A TODOS OS SERES DA MESMA ESPÉCIE. ELES SÃO ESCRITOS 
COM A LETRA INICIAL MINÚSCULA. 
   EXEMPLO:   ÁRVORE, LÁPIS, CANETA, NARIZ. 
 
SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS: 
 SÃO AQUELES QUE DÃO NOME AO SER DA MESMA ESPÉCIE, SENDO ESCRITO COM A LETRA 
INICIAL MAIÚSCULA.  
  SÃO SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS NOMES DE CIDADE, PESSOAS, ESTADOS, RUAS, PAÍSES. 
 

1 – LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA AS QUESTÕES. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) A qual gênero pertence o texto acima? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual é o nome do pai de Bela? 
_____________________________________________________________________________________ 
c) O que aconteceu com o pai de Bela, quando ele vai à uma feira mostrar sua nova invenção? 
_____________________________________________________________________________________ 
d) O que transformou o príncipe em fera? 
______________________________________________________________________________________ 
e) Como Bela poderá ajudar a fera e todos os moradores da casa que foram transformados em objetos 

falantes? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
f) O que acontece se a última pétala de rosa encantada cair? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2 - Retire do texto os nomes próprios que aparecem. 

_______________________________________________________________________________________ 

3 - Circule no texto todas palavras com acento agudo e circunflexo que você encontrar. 

4 - Escreva as palavras que você circulou em ordem alfabética. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5 - Leia as palavras abaixo e circule aquelas em que a letra “r’ tem o mesmo som da palavra “FERA”. 

 

6 -  Agora forme frases com as palavras que você circulou: 
a) _____________________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________________________________ 

 
7 -  Escreva os nomes dos personagens da história. 

 

 
 
 
 
 



TEXTO INFORMATIVO 
 PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo 

 

 PRONOMES PESSOAIS são aqueles que representam as pessoas do discurso. 
 

PRONOMES PESSOAIS 

Pessoa do discurso CASO RETO CASO OBLÍQUO 

1ª pessoa do singular eu me, mim, comigo 

2ª pessoa do singular tu te, ti, contigo 

3ª pessoa do singular ele, ela o, a, lhe, se, si, consigo 

1ª pessoa do plural nós nos, conosco 

2ª pessoa do plural vós vos, convosco 

3ª pessoa do plural eles, elas os, as, lhes, se, si, consigo 

 

8 - Circule no texto os pronomes pessoais do caso reto e escreva na linha abaixo. 

________________________________________________________________________________________ 

9 -  Circule no texto os pronomes pessoais do caso reto e escreva na linha abaixo. 

a) Bela é uma garota muito bonita. 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Maurice é um homem sábio. 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Maurice e Bela estava com medo da fera. 

______________________________________________________________________________________ 

3º DIA ____/___/____ LÍNGUA PORTUGUESA  

1- Numere os quadros abaixo e deixe a história na ordem correta. Pinte os quadrinhos e depois invente um 
texto para ela. 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
4º DIA ____/___/____ LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Poema é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum 

sentimento, emoção ou pensamento. A palavra "poema" deriva do verbo grego "poiéo", que significa 

"fazer, criar, compor". 

Características do poema 

O poema geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes. O verso é cada uma das linhas de um 

poema. Já a estrofe é um conjunto de versos. 

Muitos poemas têm rima e métrica. A rima é a repetição de um som (vocal ou consonantal) que ocorre a 
intervalos regulares dentro do poema. A métrica é a medida do verso, contada em sílabas poéticas. 
 
1) O que significa a palavra poema? 

__________________________________________________________________________________ 

2) Quais são as características de um poema? 

______________________________________________________________________________________ 

3) O que são versos? 

___________________________________________________________________________________ 

4) Explique o que é estrofe. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 O texto a seguir é muito legal! 
 

1 - Leia o texto com atenção, e responda as questões a seguir. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) A qual gênero textual pertence o texto acima? 

_____________________________________________________________________________ 

2) Retire do texto todas as rimas que você encontrar. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Agora escreva as rimas encontrada em ordem alfabética. 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Reescreva o poema acima substituindo os nomes das casas e seus donos com os nomes criados por 

você, use rimas e divirta-se. 

EX: Esta casa é de Maria 

Quem mora nela é a cutia. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por pronomes pessoais do caso reto. 
                                           ELE, ELA, ELES, ELAS, NÓS 

a) Caco chegou atrasado. 
_______________________________________________________________________________________ 
b) Alice e Gisele são grandes amigas. 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Guilherme e Gabriel jogam futebol. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
d) Eu e a turma fomos ao aeroporto. 
_______________________________________________________________________________________ 
e) Ana Vitoria trouxe uma surpresa para a classe. 

__________________________________________________________________________________________________ 

6. Leia os pronomes pessoais do caso oblíquo abaixo, e preencha a cruzadinhas com os pronomes 
adequadamente. 

 
 

 

 

 

 

 



7 – Faça a cruzadinha dos pronomes pessoais do caso oblíquo. 

 

 

5º DIA ____/____/____ LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Leia o texto, em seguida responda as questões. 

 



1) Qual é o título do texto acima? 
____________________________________________________________________________________ 

2) A qual gênero textual pertence o texto acima? Quais são as características deste gênero? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3) Quantos versos possui o texto? 
____________________________________________________________________________________ 
, 

4) Quantas estrofes possui o texto? 
____________________________________________________________________________________ 

5) Quem é autora desse texto? 
____________________________________________________________________________________ 

6) Retire do texto um substantivo próprio e um comum. 
_______________________________________________________________________________________ 

7) Quais são os sinais de pontuação que aparece no texto. 
________________________________________________________________________________________ 
8)Retire do texto todas as palavras com CH e escreva em ordem alfabética. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
9)Grave um áudio fazendo a leitura do texto Enchente e envie para a sua professora no privado. 
 
9 – Encaixe na cruzadinha os nomes das figuras. 

 
 
 
 
11 - Escolha duas palavras da cruzadinha acima e faça frases com ela. Lembre-se de pontuar as frases. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________ 
 

 



6º DIA ____/____/____ ARTE 

                          OS POVOS INDÍGENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja em pinturas corporais ou na decoração de objetos, o grafismo esta sempre presente na cultura dos 

povos indígenas. os padrões geométricos são predominante na pintura dos nativos. 

1 – Observe os padrões e continue produzindo. 

 

2 - A arte com penas e plumas. 

 Os índios utilizam as penas e plumas de aves para fazer flexas, cocar entre outros... os principais grupos 

indígenas que realizam essa arte são: Xavante, Waurá, Kurana, Kaiapó,  Tucano,  Urubus-Kaapor, Asurini, 

Karajá.  

 As penas e plumas quando coletadas, geralmente são tingidas. eles possuem significados e marcações, 

cada arte possui uma mensagem:  idade, filiação, posição social... 

 A arte plumária é mais utilizada por homens, pois eles possuem um grau de importância maior do que o 

das suas mulheres em sua cultura. 

 Encontre 5 palavras escondidas no quadro abaixo, após ler o texto acima. 

P A C O C A R O I A 

B L P F L I U J L V 

L K U J Q E T E Ç E 

E Ç O M R S A R S S 

S T Q Y Á D E Z C B 

C U L T U R A X B N 

H A D O M L I A O E 

P E N A S V Z A C I 
 

3- De acordo com o texto acima, quais eram os nomes dos grupos indígenas que realizavam esse tipo de 

arte? 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4- Use sua criatividade e pinte o cocar a seguir bem colorido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º DIA ____/____/____ HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A origem do comércio 

 

Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir as feiras, supermercados, lojas, shoppings 

ou, até mesmo utilizar lojas virtuais. Para pagar por um produto, podemos usar dinheiro, cheque, cartão ou 

aplicativos. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao 

longo do tempo. 

Entretanto, como era o comércio nas primeiras comunidades humanas? 



Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam apenas entre si praticavam a agricultura 

de subsistências e cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento. 

Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência 

do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção 

aumentou, gerando mais alimentos que o necessário. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes 

grupos familiares. Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros 

itens que não eram produzidos por aquele grupo chamando assim de agricultura de subsistência. 

Trocas diretas - Nesse período, faziam-se trocas diretas entre produtos. Isso significa que um grupo familiar 

que produzia mais cereais do que era capaz de consumir, podia trocá-los, antes que se estragassem, com 

outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. 

As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Essas 

trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. 

1. Agora que você sabe que as primeiras comunidades humanas faziam trocas diretas de mercadorias, 

responda as questões a seguir. 

a. Explique o que é a agricultura de subsistência. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c. Pense em produtos que são trocados entre seus familiares (por exemplo, peças de roupas) nos dias de 

hoje e os escreva abaixo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Leia as afirmações a seguir e escreva (V) para verdadeiro de (F) para falso. 

(   ) As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos. 

(   ) O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares. 

(   ) A economia de subsistência tem por objetivo a venda de grande quantidade de produtos. 

(   ) As trocas de produtos aumentaram a diversidade da alimentação das famílias das primeiras 

comunidades. 

 

8º DIA ____/____/____ HISTÓRIA 

 

Leia o texto abaixo:  

Novas relações de produto 

A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos 

humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O aumento das trocas favoreceu, também, o 

surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio. Neste período, ferramentas, utensílios de 

cerâmica e vestimentas passaram a ser produzidos com o objetivo da troca. 

Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. 



Assim, teve início a especialização do trabalho: enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se 

dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais. 

Trocas de valores 

Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, 

conforme o tempo necessário para o produzir. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa 

quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico, por exemplo, um agricultor arava, 

semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Um artesão levava semanas para 

lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia 

abater várias aves para consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisa esperar a época adequada 

para caçar. 

1 - Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dinheiro é utilizado como compra de mercadoria, sendo na forma de moedas ou notas. Antigamente não se 

utilizava o dinheiro, pois era tudo na base da troca, que recebia o nome de “escambo”. No início da colonização 

do Brasil os índios utilizavam o pau Brasil em troca de outras mercadorias oferecidas pelos portugueses. A 

história do dinheiro é muito antiga. Hoje tem a forma de cédulas, cheques, moeda, pois antigamente era na 

base de objetos como o ouro, entre outros. Cada país possuía um monopólio sobre sua emissão. No Brasil é 

o “Real”, nos EUA é o “Dólar”, apesar de que o dólar pode ser utilizado em todos os países, mas nem todo o 

tipo de dinheiro pode ser usado em outros países, só nos de origem. Mas também tem alguns atributos que 

podem ser utilizados como dinheiro, como por exemplo: vales, passes, cupons e outros. Foi na China que 

apareceu o primeiro dinheiro de papel, que depois foi generalizado para outros países. Mas hoje ficou muito 

melhor, pois é mais fácil e prático! 

1. Para que serve o dinheiro? 
_______________________________________________________________________________________ 
2. O que é escambo? 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Qual a principal moeda de troca quando os portugueses chegaram ao Brasil? 
_______________________________________________________________________________________ 
4. Onde surgiram as primeiras cédulas de dinheiro? 
_______________________________________________________________________________________ 

5 . Qual é a moeda usada no Brasil? 

_______________________________________________________________________________________ 

6 . Qual é a moeda usada nos EUA? 

_______________________________________________________________________________________ 

 



9º DIA ____/____/____ GEOGRAFIA 

 

1 – LEIA O TEXTO COM BASTANTE ATENÇÃO 

 

O Brasil é um país autônomo e independente politicamente, possui um território dividido em estados, que 

nesse caso são vinte seis, além do distrito federal que representa uma unidade da federação que foi 

instituída com intuito de abrigar a capital do Brasil e também a sede do Governo Federal. 

 

Foram vários os motivos que levaram o Brasil a realizar uma divisão interna do território, dentre eles os 

fundamentais foram os fatores históricos e político-administrativos. Esse processo teve início ainda no 

período colonial, momento esse que o Brasil estava dividido em capitanias hereditárias, dessa forma 

estados como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são derivados de antigas capitanias 

estabelecidas no passado momento no qual vigorava esse tipo de divisão. 

 

Um dos motivos que favorece a divisão interna do país é quanto ao controle administrativo do território, no 

qual subdivide as responsabilidades de fiscalizar em partes menores, uma vez que grandes extensões 

territoriais sem ocupação e ausência de estado podem provocar uma série de problemas, inclusive de 

perda de territórios para países vizinhos. 

 

No fim do século XIX praticamente todos os estados já estavam com suas respectivas configurações atuais, 

porém alguns estados surgiram posteriormente, como o Mato Grosso do Sul (1977) e o Tocantins (1988), 

provocando uma remodelagem na configuração cartográfica e administrativa interna do país. 

 

Estados significam unidades da federação brasileira. O Brasil possui leis próprias, pois está organizado 

politicamente e detém total autonomia. As leis são criadas em nível federal e são soberanas, no entanto, 

estados e municípios possuem leis próprias, mas que são subordinadas às leis nacionais, no caso, a 

Constituição Federal. Além da divisão em federações existem uma dentro dos estados, a regionalização 

em município, que possui leis particulares que são submissas às leis federais, essa regionalização ainda 

pode ser dividida em distritos. 

 
 

 

 

 

 



1.Observe o mapa do Brasil e escreva o que se pede:  
 

a) Nome da unidade da federação em que você mora (O estado): 

________________________________________________________________________________________ 

 b) Nome de dois estados que fazem limite com: 

• Espirito Santo:  __________________________________________________________________________ 

• Pará: __________________________________________________________________________________ 

• Santa Catarina: __________________________________________________________________________ 

• Pernambuco: ____________________________________________________________________________ 

2. Marque a alternativa que corresponde à quantidade correta de estados do Brasil. 

a) 26 estados e 1 Distrito Federal 

b) 25 estados 

c) 25 estados e 1 Distrito Federal 

d) 27 estados. 

3. Sobre os estados do Brasil marque (F) para as alternativas falsas e (V) para as alternativas corretas. 

(a) Brasília, capital federal, está localizada em uma porção do estado de Goiás. 

(b) Amazonas, maior estado brasileiro, está localizado na Região Norte, totalmente acima da linha do 

Equador. 

(c) São Paulo é o estado mais populoso e povoado do Brasil, abrigando cerca de 21% da população 

nacional. 

(d) Localizado na Região Nordeste, o estado de Roraima é o menos populoso do Brasil. 

(e) Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais formam a Região Sudeste, considerada a mais 

desenvolvida economicamente do Brasil. 

4) De acordo com o mapa do Brasil apresentado acima. Qual é a capital dos estados abaixo: 

a) São Paulo:____________________________________________________________________________ 

b) Rio de janeiro:_________________________________________________________________________ 

c) Bahia:_______________________________________________________________________________ 

d) Amazonas:___________________________________________________________________________ 

e) Espirito Santo:_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10º DIA ____/____/____ GEOGRAFIA 

 

5) Pensando em onde você mora, responda: 

a) Em qual estado você mora? 

______________________________________________________________________________________ 

 b) Qual é a sigla do seu estado? 

______________________________________________________________________________________ 

 c) Qual é a capital do seu estado? 

______________________________________________________________________________________ 

6.Escreva os nomes dos estados brasileiros conforme as siglas: 

 



 

11º DIA ____/____/____ ARTE 

 

O nascimento da linha 

Era uma vez um ponto que engordou e virou uma bola. 

Um menino que estava passando por ali jogou a bola, que caiu no mar, pegando uma carona com as ondas 

que subiam e desciam. Até que, num impulso, pegou um pé de vento que fez voar até o sol. 

Como estava muito calor, a bola se jogou lá de cima e caiu em uma cidade cheia de prédios muito altos, a 

bola, então, caminhou por cima deles até que encontrou um coelho gigante, que a ensinou a pular. 

Ela pulou, pulou, foi e voltou pulando, até cansar. ai se enrolou e rolou até o ponto final, dormiu e ponto. 

                                                                                                                                           ( Claudia Holleben) 

 

1 - Agora com seu lápis, faça o caminho que a bola percorreu de acordo com o texto. 

 

                                                   

                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                            

 
 
 

                                                                                     
 

 

O caminho que você traçou é uma linha.  

Na arte, as linhas podem variar de direção, tamanho espessura e cor, por exemplo: uma linha pode ser reta, 

longa, grossa e amarela, ou, pode ser curva, curta, fina e azul. 

Observe alguns tipos de linhas. 

 

Vamos relembrar alguns tipos de linhas! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Agora é sua vez! Decore as roupas utilizando os tipos de linhas que você aprendeu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
A linha também é usada por muitos artistas em suas obras, observe a imagem abaixo. 

                           
                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                  (ROMERO BRITTO, GATO E CACHORRO, S, D) 
 

 

3 - Quais tipos de linha o artista usou?  
_____________________________________________________________________________________ 

 
4 - Seja criativo! Utilize as linhas que preferir e crie sua obra de arte! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

 

                                ANTECESSOR E SUCESSOR 

Antecessor: 
Dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele. Por exemplo, o 
número 3 é antecessor de 4; 2 é antecessor de 3; 1 é antecessor de 2; 0 é antecessor de 1 e o 0 não possui 
um antecessor natural. 
Sucessor: 
Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente depois. 
Temos que 1 é sucessor de 0; 2 é sucessor de 1; 3 é sucessor de 2; 4 é sucessor de 3 e assim por diante. 
Consecutivos: 
Dizemos que determinados números são consecutivos se não faltar nenhum número entre eles. Por 
exemplo: 1, 2 e 3 são consecutivos, 4 e 5 são consecutivos e 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 são consecutivos. 

1) Observe o quadro com os números naturais de 1001 a 1050. 

 

 

 

 

 



A)     Qual é o antecessor de 1006?______________________ 

B) Qual é o sucessor de 1024?_______________________ 

C) Qual é o sucessor de 1029?_______________________ 

D) Qual é o antecessor de 1050?______________________ 

E) Escolha na tabela, três números consecutivos e escreva-os na linha a seguir. 

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Escreva quatro números formados por: 

A) 2 alagrismos;______________________________________________________________________ 

B) 3 algarismos;______________________________________________________________________ 

C) 4 algarismos;______________________________________________________________________ 

 

3) Escreva cada número por extenso. 

A) 1200______________________________________________________________________________ 

B) 2300______________________________________________________________________________ 

C) 3400______________________________________________________________________________ 

D) 4500______________________________________________________________________________ 

E) 5600______________________________________________________________________________ 

F) 6700______________________________________________________________________________ 

G) 7800______________________________________________________________________________ 

H) 8900______________________________________________________________________________ 

I) 9100______________________________________________________________________________ 
 

4) Escreva os números naturais de 200 a 500. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5) Com os algarismos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, qual é o maior número de quatro algarismos diferentes que se 
pode escrever? E o menor? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Resolva os problemas abaixo. 

a) Numa quadra de futebol havia 136 torcedores. Chegaram mais 237. Quantos torcedores ficaram? 

 

 
 

 

b) Guilherme tem 15 bolinhas de gude e Davi tem o triplo dessa quantidade. Quantas bolinhas de gude Davi 

possui? 

 

 



 

 

 

c) Natanael ganhou um livro de histórias. Ele  já leu 187 páginas desse livro e ainda faltam 218. Quantas 

páginas tem o livro? 

 

 

 

d) Uma pequena cidade possui 3287 habitantes. Em um ano o número de habitantes aumentou para 7654. 

Quantos novos habitantes a cidade ganhou? 

 

 

 

7) Murilo vende salgados na feira. Veja a tabela de vendas da semana: 

 

 

 

 

 
 

A) Quantos quibes Murilo vendeu no sábado? 

___________________________________________________________________________________ 

B) Quantos salgados ele vendeu na sexta-feira? 

___________________________________________________________________________________ 

C) Qual dia Murilo vendeu mais salgados? E menos? 

___________________________________________________________________________________ 

D) Quantos pastéis ele vendeu ao todo no sábado e domingo? 

___________________________________________________________________________________ 

E) Qual salgado é o mais vendido na semana? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

13º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

ORDENS E CLASSES 

O numeral 11 595 é formado por 5 algarismos. Cada algarismo ocupa uma ordem. Observe: 

 

 

 

Faça seus cálculos aqui! 

 

 

 

 



Então, o numeral 11 595 possui 5 algarismos, 5 ordens e 2 classes (classe simples e milhar). 

1) Escreva quantas ordens há em cada numeral:  

a) 11 376   ______            d) 21 989   ______           g) 117      ______ 

b) 8 54       ______            e) 1 769     ______           h) 2 451   ______ 

c) 5            ______            f) 94           ______            i) 505      ______ 

 

2) Escreva o antecessor e o sucessor de:  

a) ______ 553 ______                            d) ______ 789 ______  

b) ______ 979 ______                            e) ______ 699 ______   

c) ______ 799 ______                            f) ______ 899 ______   

 

3) Leia e escreva em algarismos o número correspondente a:  

 

 

a) Nove dezenas    _________________________________________________________________   

b) Sete unidades   _________________________________________________________________   

c) Cinco centenas   ________________________________________________________________   

d) Duas dezenas e sete unidades   ____________________________________________________    

e) Três centenas e cinco dezenas _____________________________________________________    

f) Uma unidade de milhar e três centenas ______________________________________________ 

g) Sete dezenas de milhar, uma unidade de milhar, duas centenas, três dezenas e uma unidade 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Observe o exemplo e faça a decomposição dos numerais a seguir. 

 

 

 

a) 55 630 = _______________________________________________________________ 

b) 7 318 = ________________________________________________________________  

c) 65 212 = _______________________________________________________________  

d) 13 240 = _______________________________________________________________ 

 

5) Qual alternativa abaixo representa a decomposição número 41 508?  

(A)  40 000 + 1 000 + 500 + 80  

(B) 41 000 + 500  

(C) 41 000 + 58  

(D) 40 000 + 1 000 + 500 + 8  

 

6) Preencha corretamente a tabela. 

 

Numeral  Dezena de 
milhar  

Unidade de 
milhar  

Centena  Dezena  Unidade  

13 587       

54 987       

74 126       

65 741       

15 357       

98 542       

 

Uma unidade de milhar e três centenas duas dezenas e 4 unidades =  1 324 

82 350 = 80 000 + 2 000 + 300 + 50   



7) Observe o número 72 653.  
a) Quantos algarismos ele possui? ___________________________________________________ 
b) Qual algarismo ocupa a ordem das centenas? ________________________________________ 
c) Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? ________________________________________ 
d) Qual algarismo ocupa a ordem das unidades? ________________________________________ 
e) Qual valor posicional do algarismo 7? _______________________________________________ 
f) Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? _________________________________ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  14º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é 

definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma 

quantidade de elementos. 

Por exemplo: é usual comprar muitos exemplares de um mesmo produto em supermercados. Caso compre 

oito produtos que custem R$ 2,00, o total a ser pago será de R$ 16,00, pois somamos o valor R$ 2,00 oito 

vezes. Sendo assim: 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 

Essa soma pode ser representada pelo símbolo “x” ou “.”. No exemplo anterior: 

2x8 = 2·8 = 16 

Dessa maneira, somamos oito conjuntos de 2 reais cada. Nesse exemplo, os números 2 e 8 recebem o nome 

de fatores e essa operação deve ser lida da seguinte maneira: duas vezes oito é igual a dezesseis. 

Em outras palavras, multiplicação é uma maneira que facilita a soma de números iguais.  

A imagem a seguir contém todos os resultados das multiplicações que envolvem os fatores de 1 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-com-numeros-decimais.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Em uma caixa há 45 limões. Quantos limões caberão em 7 caixas?  

 

 

 

 

2) Uma costureira comprou 8 peças de tecidos, com 30 metros cada uma. Quantos metros de tecidos a 

costureira comprou?  

 

 

 

 

3) Em uma sala há 5 prateleiras com 168 livros cada uma. Quantos livros há na sala? 

 

 

 

 

4) Gisele comprou 6 xícaras e Ana Francisca comprou o dobro da quantidade de xícaras que Gisele. Quantas 

xícaras ao todo Ana Francisca comprou?  

   (A) (   ) 24                    (B) (   ) 14                      (C) (   ) 12                    (D) (   ) 18 

5) Observe abaixo as 10 casas de uma rua. Em cada uma dessas casas, moram 4 pessoas. Quantas pessoas, 

ao todo, moram nessa rua?  

 

A) (   ) 40                                B) (   ) 44                               C) (  ) 14                           D)  (   ) 10   

 

6)    Na lanchonete “Que Delícia” você pode escolher entre três tipos de sanduíches e dois tipos de refresco. 

Observe a imagem. 



                                                  

A) De quantas maneiras diferentes você pode escolher um lanche que contenha um sanduíche e um refresco? 

____________________________________________________________________________________ 

B) Quais das multiplicações abaixo oferecem esse resultado? 

(A) 5 x 2 = 10     (B) 4 x 3 = 12 

(C) 3 x 2 = 6      (D) 3 x 2 = 6 

 

7) José Carlos comprou uma fazenda e deseja reflorestar parte do terreno. Para isso ele montou um esquema 

para o plantio das árvores em linhas e colunas. Serão 4 linhas e 15 colunas. Quantas mudas de árvore serão 

necessárias? 

 

 

 

  15º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

Vamos aprender um pouco mais sobre divisão! 

A ação de repartir se encontra em situações nas quais é conhecido o número de grupos que deve ser formado 

com determinado total de objetos, e é preciso determinar a quantidade de objetos de cada grupo. É preciso 

deixar claro os vários significados para a palavra dividir e, que na Matemática dividir significa separar em 

partes iguais, com o menor resto possível. Também é importante frisar que muitas divisões são impossíveis, 

como por exemplo, dividir (em partes iguais) 9 bolas de futebol entre 4 crianças. O máximo que conseguimos 

é dar 2 bolas para cada e sobrará uma bola. Às vezes é possível o fracionamento (repartir) daquilo que se 

divide; às vezes não. 
 

Exemplo 1: Márcia deverá distribuir 20 ovos em 4 cestos, de modo que todos os cestos tenham a mesma 

quantidade de ovos. Quantos ovos ela deverá colocar em cada cesto? Sobrarão ovos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Como se chama o número a ser dividido na divisão? 
 

(A) Divisor           (B) Dividendo                 (C) Resto            (D) Quociente 
 



2) Guilherme comprou 249 peças de cerâmica para colocar em 3 paredes. Quantas peças de cerâmica serão 
colocadas em cada parede?  

 
A) (  ) 80               B) (  ) 83                  C) (  ) 70                           D) (  )82 
 
 

3) Lucas quer fazer 5 montes iguais com 42 fichas. Quantas fichas ele deverá colocar em cada monte? 
Quantas fichas sobrarão? 

(A)  5 fichas. Sobrará 2.                    (B) 6 fichas. Sobrará 4. 

     (C)10 fichas. Sobrará 0.       (D)8 fichas. Sobrará 2. 

 

4) Alice, distribuiu 168 pirulitos ente seus 4 amigos. Quantos pirulitos cada amigo de Alice recebeu? 

 (A) 45              (B) 44                            (C) 42                         (D) 43 

5)  Bob nasceu há 42 dias. Uma semana tem 7 dias. Quantas semanas tem Bob? 

 

  

 

 
6) Observe um valor de uma televisão em uma loja Vende Tudo. 
 

 
Qual o valor de cada prestação dessa televisão? 
 
 
 
 
 
 
 

7) Em uma escola, há 192 alunos. Para um passeio foram divididos em 08 grupos iguais. Quantos alunos há 
em cada grupo.  

                                                                                                
 
 
  
 

 

8) Na sede da associação chegaram 35 mudas de árvores para serem divididas igualmente entre 5 

produtores. 

a) Quantas mudas receberá cada produtor? 

 



 

 

 
 

b) Sobrou alguma muda de árvore? _________________________________________________ 

 
 

9) No sítio do senhor João algumas árvores são frutíferas. Hoje ele receberá a visita de seus 3 

netos e deseja dividir igualmente as 12 goiabas que colheu entre a criançada. Quantas goiabas cada 

criança receberá? 

 

 

 

 

10) O senhor José vendeu as 8 melancias que colheu e recebeu um total de R$ 32,00. Sabendo que 

todas as melancias foram vendidas pelo mesmo valor, quanto custou cada uma? 

 

 

 

 

  16º DIA ____/____/____ MATEMÁTICA 

PROBABILIDADE 

1) Hélio foi a uma festa junina. Lá, há um jogo que as crianças adoram, pois sempre ganham um prêmio. Elas 

giram uma roleta colorida e recebem um prêmio de acordo com a cor indicada pelo ponteiro quando a roleta 

para. 

 

 Agora responda às questões. 

 

Antes de responder às questões 

pinte a roleta, seguindo a legenda: 

1: azul 

2: vermelho 

3: verde 

Premiação: 

Azul: 1 bala 

 Vermelho: 1 chocolate 

Verde: 1 brinquedo 



a) Hélio girará a roleta. É possível saber que prêmio ele ganhará? Por quê? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

b) Que prêmio Hélio tem maior chance de ganhar? Por quê?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Como você modificaria essa roleta para que a chance de ganhar cada prêmio fosse a mesma?   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

2) Atribua os valores para dois eventos descritos a seguir. O valor zero deve ser atribuído ao evento que 

não tem chance de ocorrer e o valor 1, para o evento que ocorrerá com certeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Antes de responder a esta questão, vamos colorir as bolinhas de acordo com os comandos: pinte 3 bolas 

de verde, 3 bolas de azul, 4 bolas de vermelho e 1 bola de amarelo. 

 
Olivia e Renato estão brincando de sortear bolinhas coloridas. 

a) Que cor de bola tem maior chance de ser sorteada? Por quê?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Que cor de bola tem menor chance de sorteada? Por quê?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

c) Que cores de bola têm a mesma chance de ser sorteada? Por quê?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

17º DIA ____/____/____ CIÊNCIAS 

 

A CADEIA ALIMENTAR 

 

 

OS SERES PRODUTORES E OS CONSUMIDORES 
Os seres vivos obtêm energia por meio do alimento. Há uma relação entre os diferentes seres vivos e a 
forma como se alimentam. Um exemplo: os vegetais usam a energia da luz do sol para produzir o próprio 
alimento; um rebanho de bois se alimenta dos vegetais; as pessoas se alimentam dos vegetais e da 
carne do boi. Os seres vivos se alimentam de formas diferentes: 
Os vegetais produzem o próprio alimento e por isso são considerados seres 
Produtores; 

Os animais (herbívoros, carnívoros ou onívoros) não produzem seu alimento, por isso são considerados seres 
consumidores. 
 
OS SERES DECOMPOSITORES 
Existem, no ambiente, certos fungos e bactérias que se alimentam dos restos ou do cadáver dos seres 
produtores e consumidores. Esses fungos e bactérias realizam a decomposição dos seres mortos e são 
chamados de decompositores. 
 
Os decompositores são importantes, pois desenvolvem ao solo ou à água os sais minerais e outras 
substâncias que formam os seres vivos. Essas substâncias podem ser reaproveitadas por outros seres 
vivos. 

As bactérias e alguns fungos não são visíveis a olho nu, pois são muito pequenos. Só  é possível enxergá-
los com equipamentos especiais, como os microscópios. 
 

RELAÇÃO NA CADEIA ALIMENTAR 
 
Os seres vivos dependem uns dos outros para obterem alimentos. As relações alimentares entre os seres 
produtores, consumidores e decompositores estabelecem uma cadeia alimentar. A energia do alimento 
passa de um ser a outro por meio da cadeia alimentar. 
 
Ao representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas. A seta aponta no sentido do alimento para seu 
consumidor. 

UM EXEMPLO DE CADEIA ALIMENTAR 
 
Os seres vivos produtores, consumidores e os decompositores se relacionam em busca de alimentos. 
Observe como alguns seres obtêm alimentos: 
 



 
 
 
 
 
  
 

 

  

 

 

1. Que número indica o ser produtor? 
________________________________________________________________________________ 
2. Quais são os seres consumidores dessa cadeia? 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Qual deles é herbívoro? 
_______________________________________________________________________________________ 
4. Quais são carnívoros? 
_______________________________________________________________________________________ 
5. Onde podem ser encontrados seres decompositores? 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Quais são os principais seres produtores em uma floresta? 
_______________________________________________________________________________________ 

 

7. O que aconteceria com a floresta se os seus produtores por algum motivo não conseguissem mais se 
reproduzir? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

8 - Desenhe uma cadeia alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º DIA ____/____/____ CIÊNCIAS 

 

SERES PRODUTORES, CONSUMIDORES E DECOMPOSITORES 

 
Quando os animais se alimentam das plantas, eles consomem a energia que necessitam para 

sobreviver. A energia passa das plantas para os animais herbívoros, e dos herbívoros para          os animais 

carnívoros. 



As plantas, algas unicelulares e certas bactérias produzem seu próprio alimento por meio   da 

fotossíntese, por isso eles são chamados produtores. 

Alguns animais não produzem seus próprios alimentos, esses são chamados Seres produtores, consumidores 

e decompositores 

Alguns animais não produzem seus próprios alimentos, esses são chamados consumidores. 

 

Os animais consumidores podem ser os: 

 Os herbívoros: comem apenas vegetais; 

 Os carnívoros: comem apenas outros animais; 

 Os onívoros: come tanto animais como            vegetais. 

Existem fungos e bactérias que decompõem 

Plantas e animais mortos, eles são chamados decompositores. 
 

A cadeia alimentar funciona da seguinte maneira: 

Leia com atenção e resolva as atividades. 

1 - O que é a cadeia alimentar? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2 - As bactérias e os fungos são categorizados como? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Explique a função e complete a cadeia alimentar abaixo com os seguintes seres: 

 
A cadeia _____________________ é importante para _____________________________ de todas as 

espécieis, é através dela que todos consomem a energia que necessitam pra sobreviver. 

 

 
O capim se alimenta das ____________________________ 

 O gafanhoto se alimenta do _________________________ 

O sapo se alimenta do _____________________________ 

A cobra se alimenta do ____________________________ 

 A águia se alimenta da ____________________________ 

As bactérias se alimentam dos _________________________ 

 

 

 

PRODUTORES (plantas) 

CONSUMIDORES(herbívoros) CONSUMIDORES (carnivoros) 

DECOMPOSITORES 

gafanhoto, capim, cobras, sapos, bactérias, decompositores. 



 
7. Na cadeia alimentar planta → gafanhoto → sapo → cobra → fungos e bactérias, o sapo participa como: 

(a) Consumidor de primeira ordem 

(b) Consumidor secundário 

(c) Consumidor primário 

(d) Consumidor de terceira ordem 

 

19º DIA ____/____/____ ENSINO RELIGIOSO 

 

A família do coelho Tibúrcio 
 
    Dia lindo campo verdinho, folhas fresquinhas e cenouras deliciosas. Ah! Se tem algo a que Tibúrcio não 
resiste, são as cenouras… E não é por gula, não! É que Tibúrcio tem muita energia. Tibúrcio possui dentões 
engraçados, que crescem muito. Por isso, faz o que mais gosta na fazenda! Então, vai mais uma cenoura? 
Tibúrcio tem muitos amiguinhos na fazenda. Ismael e Matias sempre chegam atrasados para o almoço. Mas 
eles nunca brigam. Os coelhos estão sempre com seu nariz tremendo, principalmente quando farejam alguma 
coisa boa. E têm tantos amigos na fazendo, como os patinhos, os pintinhos, os passarinhos, as borboletas e 
tantos outros, que nem dá pra enumerar. Certo dia, Tibúrcio encontrou uma coelhinha para acasalar. Ela era 
muito linda e se chamava Isolda. Meses depois, Isolda fez sozinha um ninho magnífico. Estava muito feliz, 
porque ia dar à luz seus primeiros filhotinhos. Tibúrcio e Isolda sabem que precisam ficar atentos aos filhotes. 
Hei! Cuidado com o pato, coelhinho! Uma bicada machuca… E muito! Tibúrcio e Isolda se tornam os coelhos 
mais felizes. Eram oito lindos filhotes para cuidarem, todos saudáveis e brincalhões. Que responsabilidade! 
Mas os filhotes de coelho crescem tão depressa, que Tibúrcio e Isolda nem precisam se preocupar com eles 
por muito tempo. Ouvem e sentem o cheiro tão bem, de longe, que Tibúrcio nunca consegue fazer surpresa 
ao trazer uma deliciosa cenoura para eles. Uma coisa é certa: os filhotes pegaram a mania de Tibúrcio: jamais 
largam suas cenouras preferidas! 
 

Questões 
1) O texto acima relata sobre algo muito importante em nossas vidas, mas também na vida do Tibúrcuio. Você 

sabe o que estamos falando? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

3 – Quais amigos Tibúrcio tinha na fazenda? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4 - Você observou que Tibúrcio tinha varios amigos e você também tem? Cite o nome de alguns deles: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5 - Quantos filhotes Isolda teve? 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

6 - Sua Familía é grande assim como a do coelho Tibúrcio ou é pequena? 
______________________________________________________________________________________ 

 
7 -  Você gosta da sua familía?Justifique sua resposta. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
8 - Por que Isolda e Tibúrcio não precisam se preocupar com os filhotes por muito tempo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
8 -  E o seu comportamento no ambiente familíar e bom ou ruim? Em  que você acha que pode melhorar? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



20º DIA ____/____/____ EDUCAÇÃO FÍSICA 
Antes de iniciar nossa atividade vamos apresentar uma sequência de movimentos de alongamento para ser 

realizado em casa com finalidade de melhorar a flexibilidade do nosso corpo. Basta seguir as imagens abaixo 

e reproduzir cada movimento no tempo de 10 segundos. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Atividade 01: Garrafobol  

Orientações da atividade: 

Passo 1: faça a construção do material para realização da brincadeira. 
pegue duas garrafas pets e corte as duas pontas em forma de funil. (Imagem 1) 
 
Pegue uma bolinha pequena ou monte uma de meia ou de papel. (Imagem 2) 

Passo 2: comece a jogar com alguém de sua casa. Coloque a bolinha dentro do funil e arremesse para a 

outra pessoa tentar pega-la com o funil. (Imagem 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação: amarre a bolinha através de uma linha no fundo do “funil” e depois brincar individualmente 

tentando acertar a bolinha dentro do funil. (Imagem 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 02: peteca  

Peteca 

Quando e onde surgiu a peteca? 

Não se sabe exatamente quando a peteca surgiu, mas sabe-se que desde antes do descobrimento do brasil 

ela já era praticada pelos índios brasileiros sendo inventada no brasil. Naquela época ela era utilizada 

pelos índios como atividade esportiva para aquecimento corporal durante o inverno, e também como um 

instrumento de recreação.  

O que significa o nome "peteca"? 

Como foram índios que a inventaram, o nome é tupi sendo peteca – bater com a mão. Ou em outra 

definição significa bater e se divertir com a mão. 

 

Vamos confeccionar uma peteca? 

Materiais: 

Uma sacola plástica de supermercado, duas folhas de papel (jornal, revista ou caderno) e uma tesoura. 

Confecção: 

Vamos cortar a alça o fundo e as laterais da sacola, fazendo com que fiquem duas bandas da sacola; 

Abra as duas partes da sacola;  

Com a folha de papel, amasse utilizando as mãos até formar uma bolinha de papel achatada. 

Coloque a bolinha de papel no centro das partes recortada da sacola. 

Feche a sacola e amarre com a própria alça que foi cortada no início ou um barbante.  

Tudo certo? Agora é só brincar! 

Quem começa deve segurar a peteca com uma mão e golpeá-la debaixo para cima com a outra mão, 

lançando aos companheiros de jogo. o jogador seguinte golpeia a peteca passando para o outro sem deixar 

cair. Quando a peteca cair, o jogador sai da brincadeira. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

HISTÓRIA DO HANDEBOL  

O Handebol é um esporte coletivo, criado pelo professor alemão Karl Schelenz, no ano de 1919. Após ter as 

regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma 

competitiva em países como por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Nesta fase inicial, as partidas de 

handebol eram realizadas em campos gramados, parecidos com de futebol. Assim como no futebol de campo, 

cada equipe de handebol era composta por onze jogadores, atualmente o jogo de handebol é composto por 

7 jogadores sendo 1 o goleiro e o jogo é realizado em quadra. 

O objetivo básico do jogo de handebol é manobrar o adversário, passando a bola rapidamente entre os 

jogadores e quando possível, arremessá-la ao gol adversário, marcando um ponto, caso a bola ultrapasse 

completamente a linha de gol. 

RESPONDA 

a) Em que ano o handebol foi criado? 

______________________________________________________________________________________ 

b) Qual é o objetivo básico do jogo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

c) Atualmente a equipe de handebol é composta por quantos jogadores? 

______________________________________________________________________________________ 


