
                   

                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

4ª ETAPA DE ESTUDOS - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5º ANO 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BALBINO DE MENEZES 

ALUNO(A):_________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A): _________________  TURMA: 5º ANO III , IV, V     TURNO: VESPERTINO 

 
SENHORES PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

A APOSTILA DE ATIVIDADES FOI PRODUZIDA POR PROFESSORES DO 5º ANO, CONTENDO 

ATIVIDADES DIRECIONADAS AS CRIANÇAS QUE CONTARÃO COM A COLABORAÇÃO DA 

FAMÍLIA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA E OUTROS, POR ONDE AS DÚVIDAS 

PODERÃO SER SANADAS, DESTA MANEIRA OCORRERÁ A AVALIAÇÃO MEDIANTE A TROCA 

DE INFORMAÇÕES ENTRE A FAMÍLIA E PROFESSORES E POSTERIORMENTE COM O 

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. AS ATIVIDADES TERÃO TEMPO ESTIPULADO EM 30 

DIAS PARA SEREM CONCLUÍDAS. VALE LEMBRAR QUE AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NÃO SUBSTITUEM O APRENDIZADO ESCOLAR, NO ENTANTO CONTAMOS COM A 

COLABORAÇÃO DA FAMÍLIA NA ORGANIZAÇÃO DE UMA ROTINA DE ESTUDOS PARA MELHOR 

AJUDAR AS CRIANÇAS. 

CRONOGRAMA 
 

REALIZAR 

 

10/05/2021 Á 10/06/2021 

 

DEVOLVER 

 

14/06/2021 Á 18/06/2021 

 

SOORETAMA-ES 

2021 

 

5º ANO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica! 

 

 

 

 

A escolha do local de estudo é muito importante: 

Opte por lugares bem iluminados e arejados; 

Escolha um lugar onde não haja muito trânsito 

de     pessoas; 

Elimine as distrações como celular, televisão e 

rádio, etc. 

 

Defina um horário diário de estudos, de preferência no 

mesmo horário em que a criança frequenta a escola. 

Faça intervalos. 

CRIANDO BONS HÁBITOS DE ESTUDO 
EM CASA 

 Sem Interrupções! 

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

concentrar e para isso evite interromper                         ou interferir 

desnecessariamente. Deixe outras atividades para 

depois dos estudos. 

 Auxilie nas atividades 

A sua participação é muito importante para o bom 

andamento das atividades. Esclareça dúvidas e 

incentive o estudo. Mas lembre que quem deve realizar 

a atividade é a criança. Não resolva por ela! Ofereça os 

meios para que ela mesma consiga realizar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
1)  Leia a carta abaixo e responda as questões: 

 

a-Quem é o remetente da carta? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b-Qual o local e a data que foi escrita a carta? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c-Por que Bruna resolveu escrever a carta para a prima Gabi? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



FIQUE SABENDO: A carta é um dos mais antigos modos de comunicação escrita entre as 

pessoas. O início da carta deve ter estes elementos:  

*Local — cidade de onde se escreve; 

 *Data — dia, mês e ano em que se escreve; 

 *Destinatário — nome da pessoa para quem se escreve. 

 O assunto da carta é variado. 

 O remetente pode usá-la para mandar notícias, trocar ideias ou enviar receitas culinárias, 

poemas, fotos etc. O final de uma carta deve ter:  

*Mensagem de despedida                                  *Remetente - assinatura de quem escreve. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
a) O assunto principal do texto é: 
   (  ) Festa de batizado 
   (  ) Festa de casamento 
   (  ) Festa de bodas de ouro 
   (  ) Festa de aniversário 
 
b)  A finalidade do texto é 
  (  ) Divertir  
  (  ) Convidar 
  (  ) Informar  
  (  ) Relacionar 
 
c)  Quem está comemorando a festa? 
  (  ) João e Maria  
  (  ) José e Maria 
  (  ) Josué e Mariana  
  (  ) Juca e Marina 
      
d) No convite está escrito que a festa será às 19:00hs. A festa será: 
  (  ) De madrugada  
  (  ) À noite  
  (  ) Durante o dia  
  (  ) À tarde 

 
 
 
 
 

 



 

3) Leia o texto com atenção e depois realize as atividades 

 

 

 

 

 

 

a-Quem enviou o convite foi? ________________________________________________ 

b-Qual a finalidade desse convite? ____________________________________________ 

c-Qual dia e mês do aniversário? _____________________________________________ 

 

4) Agora é sua vez, imagine que você vai fazer aniversário e quer convidar alguns colegas para 

sua festa. E você vai enviar seu convite pelo aplicativo do whatsapp pois será on-line. 

Como seria esse texto? Não esqueça de colocar todas as características do convite. 

Capriche! 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAMOS UMA TABELA A PARTIR DE UM TEXTO E ANALISAMOS A 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA MAIS ADEQUADA. ASSIM, PERCEBEMOS QUE OS DADOS 

NUMÉRICOS SÃO MAIS FACILMENTE OBSERVADOS NUMA TABELA OU NUM GRÁFICO 

 

 

 

VOCÊS SABEM QUE TABELAS SÃO 

EXCELENTES PARA ORGANIZAR 

INFORMAÇÕES. VOCÊ SE LEMBRA 

SITUAÇÕES EM QUE TABELAS 

PODEM SER USADAS? 



 

PESQUISA 

Pesquise outras tabelas em revistas ou jornais observando quais informações essa tabela quer 
nos passar. Recorte e cole a tabela no espaço abaixo e escreva um pequeno texto explicando 
que informações podemos obter da tabela que você recortou: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 

 

 
Leia as páginas 18 e 19 do livro de GEOGRAFIA para saber mais sobre MIGRAÇÃO. 
 

1-Leia as frases abaixo e encontre as palavras destacadas no caça palavras: 

 Geralmente quem migra busca melhores condições de vida em outro PAÍS, REGIÃO, ESTADO 
OU MUNICÍPIO. 

 Dificuldades econômicas estão entre os principais fatores que motivam os fluxos migratórios. 

 Baixos salários e até mesmo a dificuldade de conseguir empregos levam muitas famílias a migrar. 

 Adversidades causadas por fatores naturais também podem incentivar a migração. 

 Períodos de seca, terremotos e furacões fazem muitas pessoas migrar em busca de recomeçar 

a vida. 

 Deslocamentos populacionais também podem ocorrer por conta de guerras ou perseguições 
políticas ou religiosas. 

 

 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 

 
As MIGRAÇÕES são o deslocamento de uma população de um lugar para outro. Muitas pessoas 

mudam de cidade, estado até mesmo de país para estudar ou trabalhar.  
Quando uma pessoa deixa o seu país para viver em outro ela é chamada de EMIGRANTE. 
Enquanto a pessoa que chega em um país que não é o seu de nascimento é chamada de 
IMIGRANTE. 
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HISTÓRIA 

 

 

Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Prainha em Vila Velha, foi a primeira igreja construída no 

Espírito Santo. 

 

 



 

1-Responda as perguntas abaixo: 

a-Quais as cidades do nosso Estado que você conhece? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b-Quais características que você mais gosta no Estado e na Cidade onde vivemos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2- O Brasão é um desenho criado com a finalidade de identificar indivíduos, 

famílias, clãs, corporações, cidades, regiões e nações. Leia o significado dos elementos do Brasão do 

nosso Estado e depois pinte. 

 

PRINCIPAIS ELEMENTOS DO BRASÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 Convento da Penha: Maior monumento histórico e religioso do Estado. Nossa Senhora da 
Penha é padroeira, a protetora do Espírito Santo; 

 Ramo de café (à direita): Representa o principal produto agrícola capixaba (desde 1850); 

 Ramo da cana-de-açúcar (à esquerda): Representa o principal produto agrícola da economia 

do Estado no passado (até 1850). 

 23 de Maio de 1535: Dia de chegada de Vasco Fernandes Coutinho ao Espírito Santo e início 

da colonização do solo Espírito-Santense; 

 12 de Junho de 1817: Dia do fuzilamento, na Bahia, de Domingos José Martins, herói capixaba, 

um dos chefes da Revolução Pernambucana, que visava à independência do Brasil de Portugal; 

 Três Estrelas (acima, embaixo e à esquerda): representam os estados vizinhos (Bahia, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais). 

 As cores Rosa e Azul derivam das cores das vestes da imagem de Nossa Senhora da Penha, 
como acima já supracitado, padroeira do Estado. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

1-Faça um X na frase que está pontuada de forma INCORRETA. 

 
        

Papai estou com medo de fantasmas.  

Hoje irei ao médico!  

João quer ir comigo tomar um sorvete.  

- Corre, minha filha! Você vai conseguir!  

Por que eu não posso ir!  

Maria, eu gosto muito de você?  

Cristiane gosta de churrasco.  

Ontem minha prima me deu um chocolate.  

Eu gosto de flores!  

Gente, eu vou ao parque de diversões!  

Jaqueline é uma linda garota.  

 

 

2-Na fábula abaixo, está faltando pontuação. Reescreva a fábula pontuando corretamente. 

                             AS ÁRVORES E O MACHADO 

 
Havia uma vez um machado que não tinha cabo 

As árvores então resolveram que uma delas lhe daria a madeira para fazer um cabo  

Um lenhador encontrando o machado de cabo novo começou a derrubar a mata  

Uma árvore disse à outra 

Nós mesmas é que temos culpa do que está acontecendo Se não tivéssemos dado um cabo 

ao machado estaríamos agora livres dele 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________              

 
         
 
 
 



 
QUADRINHOS 

1-Leia o quadrinho e responda as questões: 

 

 
a) Qual é o assunto da história? 

____________________________________________________________________________ 

b) Quais são os personagens que aparecem nos quadrinhos? 

____________________________________________________________________________ 

c) A história tem um final? 

____________________________________________________________________________ 

d) O que acontece no 6º quadrinho? 

____________________________________________________________________________ 

e) Quais os sinais de pontuação utilizados no texto? Eles foram usados corretamente? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

2) Chamamos de PROSA os textos organizados em parágrafos, com linhas contínuas, como é 

o caso das narrativas, dos Contos e das Fábulas. 

 

Transforme a história do quadrinho “LAVAR AS MÃOS SALVA VIDAS!” em um texto em prosa 

e dê um final para ela. Não se esqueça de pontuar corretamente.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

1-LEIA O TEXTO ABAIXO E AS INFORMAÇÕES QUE O ACOMPANHAM: 

 

 

 

No espaço abaixo, monte uma tabela com as informações do texto e das imagens: 

  



 

De acordo com as informações da tabela que você formou na atividade anterior, resolva 

as questões abaixo: 

2) Júlia quer convidar 20 amigos para o seu aniversário, mas para isso ela precisa garantir que 

todos poderão comer e repetir. Ela irá comprar para cada convidado: 4 BRIGADEIROS, 2 

HAMBÚRGUERES. Além de 1 bolo para repartir com eles. Quanto em dinheiro Júlia irá gastar 

na compra desses produtos no supermercado “TÁ BARATO”? 

 

R: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Observando os produtos do Supermercado “TÁ BARATO” e comparando com os produtos 
do mercado onde você costuma comprar, qual produto está realmente mais barato? Escolha 
uns dos produtos e compare os preços. 
 PRODUTO PREÇO 

Supermercado “Tá Barato”   

  

  

Mercado onde Eu compro   

  

  

 

3) A quantidade de ovos que está na oferta do 

supermercado “Tá Barato” são: 

 

a) 1 dúzia   c) 1/2 dúzia 

d) 6 dúzias   b) 2 dúzias 
 

 

 

                                                                FAÇA O CÁLCULO AQUI! 
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GEOGRAFIA 

 

1-Explique o que é: 

a) Migração interna: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b)Migração externa: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2-Observe o gráfico da página 22 do livro de Geografia e responda: 

a-Que informações o gráfico apresenta?  

___________________________________________________________________________________ 

b-Qual país tinha maior número de imigrantes brasileiros? _________________________________ 

 
c-Qual país tinha menor número de migrantes brasileiros? _________________________________ 

 
d-Quais países aparecem no gráfico de países com o maior número de imigrantes brasileiros em 2015? 

________________________________________________________ 

3-Leia o texto das páginas 20,21 e 22 do Livro de Geografia e complete a cruzadinha: 
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CIÊNCIAS 
 

 A Tecnologia tem contribuído muito para preservação do meio ambiente, diminuição da poluição e 
consumo consciente dos recursos naturais. Leia as páginas 42 e 43 do livro de ciências e descubra 
um pouco mais sobre as Tecnologias Sustentáveis. 

 

1) Observe a FLOR DA SUSTENTABILIDADE e escreva qual atitude mais lhe chamou a atenção em cada 
área representada: 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR: 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
ÁGUA:  
______________________________________ 
______________________________________ 
 
ENERGIA E TECNOLOGIA: 
_____________________________________ 
______________________________________ 
 
INTERAÇÃO HUMANA: 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
ESPÉCIES E ECOSSISTEMAS: 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
ECONOMIA LOCAL: 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

2- Leia o texto sobre consumo consciente e marque as respostas corretas: 

 

 Qual o assunto do texto que você leu: 

a) Economia de dinheiro 
b) Consumo consciente 
c) Poluição do ar 
d) Animais em extinção 

 

 Qual das opções abaixo NÃO é uma 
atitude de consumo consciente? 

a) Pensar antes de comprar 
b) Preferir produtos duráveis  
c) Evitar excesso de embalagens 
d) Usar sacos plásticos 

 

 Por que o texto aconselha evitar 
produtos descartáveis? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
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CIÊNCIAS 

 

O consumismo é um dos maiores vilões quando falamos em consumo consciente. Leia as 
informações sobre consumo e consumismo: 
 
           Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente precisamos, nem mais, nem 

menos, mas na quantidade necessária. 
          Consumismo é quando nós exageramos no consumo, comprando tudo que queremos sem 
realmente precisar e sem pensar antes de comprar. A publicidade colabora muito para o consumismo, 
principalmente entre as crianças. 
 

https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/educacaoeempreendedorismo/2013/05/04/consumismo-
infantil-palestra-gratuita/,  
 

1) Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda: 

a) O que é consumo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b) Por que precisamos consumir? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
c)Temos a necessidade de estar sempre consumindo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
d) Quais as consequências do consumo exagerado? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
e) O que pode ser feito para conscientizar as pessoas sobre esse exagero? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 



2) Observe a imagem abaixo, reflita e responda. 

a) O que você acha que o menino está vendo na TV? 
_______________________________________________ 
b) As propagandas estão falando sobre quais produtos? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
c) Pela expressão do menino, você considera que qual 
poderá ser a reação dele quando seus pais ou responsáveis 
chegarem em casa? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

d) E você, que tipo de propagandas te atrai na televisão? Você considera que tudo o que vê e gosta é 
necessário para seu consumo? Justifique. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3) Observe a imagem abaixo e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O que o título da imagem sugere através da frase “TV provoca convulsões em crianças”? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b) O que de fato acontece na cena? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
c) Você diria que isso é consumo ou consumismo? Justifique. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
d) O que você faria se fosse essa mãe? Como explicaria para seus filhos que não iria comprar 
o que estão pedindo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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O Eco 

Pai e filho caminhavam por uma montanha. De repente o menino cai e grita: “Aaaaaaiii!!!” 
Para a sua surpresa, escuta a voz repetir-se, em algum lugar da montanha: “Aaaaaaiii!!!”. 
Curioso, pergunta “quem és?” e recebe como resposta “quem és?” Contrariado, grita, “covarde!” e a resposta é 
“covarde!”. 
Então, olha para o pai e pergunta, aflito: “O que é isso?” 
O pai sorri e fala “Filho, presta atenção”. E grita em direção à montanha: “Eu admiro-te!!!” e a voz responde: “Eu 
admiro-te!!!”. De novo o homem grita: “És um campeão!” e a voz responde “És um campeão!”. 
O menino fica espantado. Não entende. O pai explica: 
– As pessoas chamam a isto eco, mas na verdade isso é a vida. Ela nos dá de volta tudo o que dizemos. Nossa 
vida é o reflexo de nossas ações. 

Autor Desconhecido.  

Disponível em: <http://www.acessa.com/viver/>. 

Questões 

1 - Note que as aspas foram empregadas em diferentes partes do texto. Por quê? 

               

          _______________________ 

 2 - “Aaaaaaiii!!!”. O uso repetitivo do sinal de exclamação reforça o sentimento de: 

a) Alívio 

b) Alegria 

c) Dor 

d) Espanto 

3 - No decorrer do texto, os dois-pontos anunciam: 

              

          _______________________ 

4 -No último parágrafo do texto, o travessão indica: 

a) O início da fala de uma pessoa. 

b) A separação de frases explicativas. 

c) Uma observação feita pelo narrador. 

d) A conclusão da história.  

 5 - No trecho “Para a sua surpresa, escuta a voz repetir-se […]”, a vírgula foi utilizada para: 

              

         _____________________________ 

6 - Pontue as frases abaixo adequadamente: 
a)   Maria e Joana foram ao teatro 
b)   Camila comprou uma calça uma blusa e uma sandália 
c)   Que dia é hoje 
d)   Olha que carro lindo 
e)   Mamãe disse 
Você já jantou 
f)   Que filme maravilhoso 
g)   Não vou ao cinema 
h)   Carlos venha almoço 
 
 



ESCOLA:  

TURMA:                                                                PROFESSOR (A):   
NOME DO ALUNO: 
ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL            12º DIA                                         Data:  

 

MATEMÁTICA 

 

 

1) Para sua festa, Júlia recebeu 50 reais de seus pais para gastar em alguns produtos. 

Ela escolheu comprar Barras de Chocolate. Quantas Barras de Chocolate Júlia poderá 

comprar com seus 50 reais?  

  

    Cálculo 

 

        

R: _______________________________________________________________________ 

2-Sabendo que ganhou mais 30 reais para comprar o bolo do seu aniversário, Júlia 

preferiu não comprar um bolo, pois já tinha comprado, ela resolveu comprar mais Barras 

de Chocolate. Quantas Barras de Chocolate a Júlia poderá comprar com seus 30 reais? 

 

 

  Cálculo:                                                                         

 

 

R: _______________________________________________________________________ 
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12 PINCÍPIOS DO CONSUMO CONSCIENTE 

 

1. Planeje suas compras 
Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e, 
com isso, compre menos e melhor. 

2. Avalie os impactos de seu consumo 
Leve em consideração o meio ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo. 

3. Consuma apenas o necessário 
Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos. 

4.Reutilize produtos e embalagens 
Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar. 

5.Separe seu lixo 
Recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a geração de 
empregos. 

6.Use crédito conscientemente 
Pense bem se o que você vai comprar a crédito não pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as 
prestações. 

7.Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas 
Em suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade do produto. Valorize as empresas em função 
de sua responsabilidade para com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente. 

8. Não compre produtos piratas ou contrabandeados 
Compre sempre do comércio legalizado e, dessa forma, contribua para gerar empregos estáveis e para combater 
o crime organizado e a violência. 

9. Contribua para a melhoria de produtos e serviços 
Adote e uma postura ativa. Envie às empresas sugestões e críticas construtivas sobre seus produtos e serviços. 

10. Divulgue o consumo consciente 
Seja um militante da causa: sensibilize outros consumidores e dissemine informações, valores e práticas do 
consumo consciente. Monte grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas mais próximas. 

11.   Cobre dos políticos 
Exija de partidos, candidatos e governantes propostas e ações que viabilizem e aprofundem a prática de consumo 
consciente. 

12.  Reflita sobre seus valores 
Avalie constantemente os princípios que guiam suas escolhas e seus hábitos de consumo. 

 

 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 

 
Você sabe o que é consumo consciente? CONSUMO CONSCIENTE é quando deixamos de comprar 

por impulso e pensamos no propósito daquilo que estamos consumindo. Vou comprar determinado 
item por que realmente preciso ou apenas por que está na moda ou por impulso? Além disso também 
precisamos pensar no descarte daquele material que usamos e também nas embalagens que esse 

produto traz consigo. Reduzir o consumo de materiais não recicláveis é importante para nosso planeta. 



 

 LEIA O TEXTO DA PÁGINA 36 DO LIVRO DE CIÊNCIAS PARA RESPONDER ÀS 
QUESTÕES ABAIXO: 

    
1) Observe a charge* abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-O que a charge mostra? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
b-O personagem da charge está tendo um consumo consciente? Explique. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

c-Quais atitudes de consumo consciente o personagem da charge poderia ter em relação ao consumo de 

produtos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 

 

QUEM FOI VASCO FERNANDES COUTINHO 

 O português Vasco Fernandes Coutinho foi o primeiro donatário, 
isto é, fidalgo, a quem a Coroa Portuguesa doou terras no Brasil, da 
capitania, ou seja, lote de terra governado por um capitão-mor, 
denominada por ele de Espírito Santo. 
 
          Nasceu no final do século XV, em data desconhecida. Era filho de 
D. Jorge de Melo e D. Branca Coutinho. 
 
          Durante a expansão colonial portuguesa para a Ásia, lutou em Goa, 
Málaca e, provavelmente, esteve na China. Foi administrador na feitoria de 
Ormuz 
 
          Voltou rico a Portugal, casou-se e adquiriu bens: uma quinta (sítio) 
em Alenquer e um grupo de casas em Santarém (Ribatejo). 
           
          Para a aventura brasileira desfez-se de seu patrimônio, inclusive de 
uma pensão real. Chegou ao Brasil em maio de 1535, tendo aportado em 
Vila Velha no dia 23, domingo do Espírito Santo, daí a denominação 
escolhida para a capitania. Vinha na caravela Glória com cerca de 60 
colonos, dentre os quais nobres degredados como D. Jorge de Menezes e Simão Castelo Branco. 
 
          Foram tomadas providências iniciais para defesa contra os brasis, corte de pau-brasil e plantio de 
cana-de- açúcar importada da Ilha da Madeira. Fundaram-se os primeiros engenhos para transformar a 
cana em açúcar. 
 
Em 1540, Vasco Fernandes Coutinho voltou a Portugal em busca de recursos. Ao retornar encontrou sua 
capitania semidestruída pela luta com os nativos.   Faleceu em 1561, deixando a capitania para seu filho 
bastardo, Vasco Fernando Coutinho Filho. Homem de valor, autêntico conquistador do século XVI, mais 
não fez pela terra tropical que veio colonizar porque lhe faltaram recursos materiais e humanos. 

 

23 DE MAIO É O DIA EM QUE VASCO FERNANDES COUTINHO CHEGOU NO LOCAL QUE 

FUTURAMENTE SERIA NOSSO ESTADO. RECORTE FIGURAS QUE MOTREM AS BELEZAS DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Pontos de Vista 

Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de Português quando estourou a discussão.  

— Esta história já começou com um erro — disse a Vírgula.  

— Ora, por quê? — perguntou o Ponto de Interrogação.  

— Deveriam me colocar antes da palavra "quando" — respondeu a Vírgula.  

— Concordo! — disse o Ponto de Exclamação. — O certo seria:  

"Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de Português, quando estourou a discussão".  

— Viram como eu sou importante? — disse a Vírgula.  

— E eu também — comentou o Travessão. — Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando.  

— E nós? — protestaram as Aspas. — Somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já 

nos puseram duas vezes neste diálogo.  

— O mesmo digo eu — comentou o Dois-Pontos. — Apareço sempre antes das Aspas e do Travessão.  

— Estamos todos a serviço da boa escrita! — disse o Ponto de Exclamação. — Nossa missão é dar clareza aos 

textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora!  

— Às vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase — disseram as Reticências. — Ou dar margem para 

outras interpretações...  

— É verdade — disse o Ponto. — Uma pontuação errada muda tudo.  

— Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou" — disse o Ponto de Interrogação — é apenas uma pergunta, 

certo?  

— Mas se eu aparecer no seu lugar — disse o Ponto de Exclamação — é uma certeza: "A guerra começou!"  

— Olha nós aí de novo — disseram as Aspas.  

— Pois eu estou presente desde o comecinho — disse o Travessão.  

— Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um Ponto, nem uma Vírgula, é preciso os dois — disse o Ponto 

e Vírgula. — E aí entro eu.  

— O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz — disse a Vírgula.  

— Então, que nos usem direito! — disse o Ponto Final. E pôs fim à discussão.  

 

Conto de João Anzanello Carrascoza, ilustrado por Will.  

Revista Nova Escola - Edição Nº 165 - Setembro de 2003  

1 – A respeito do texto, responda:  

a) Qual é o título deste texto?  

___________________________________________________________________________________________ 

b) Quem são as personagens da história narrada?  

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
  

c) Em que cenário (lugar) a história acontece?  

___________________________________________________________________________________________ 

d) Qual é o assunto da história?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

e) Que sinais de pontuação aparecem na história?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

NÚMEROS NATURAIS 

 

Os Números Naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...} são números inteiros 

positivos (não-negativos) que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um 

número ilimitado de elementos. Se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que é um 

número natural. 

Quando o zero não faz parte do conjunto, é representado com um asterisco ao lado da letra N 

e, nesse caso, esse conjunto é denominado de Conjunto dos Números Naturais Não-Nulos: N* 

= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...}. 

 

Conjunto dos Números Naturais Pares = {0, 2, 4, 6, 8...} 

Conjunto dos Números Naturais Ímpares = {1, 3, 5, 7, 9...} 

O conjunto de números naturais é infinito. Todos possuem um antecessor (número anterior) e 

um sucessor (número posterior), exceto o número zero (0). Assim: 

 

O antecessor de 1 é 0 e seu sucessor é o 2; 

O antecessor de 2 é 1 e seu sucessor é o 3; 

O antecessor de 3 é 2 e seu sucessor é o 4; 

O antecessor de 4 é 3 e seu sucessor é o 5. 

 

Cada elemento é igual ao número antecessor mais um, excetuando-se o zero. Assim, podemos 

notar que: 

 

O número 1 é igual ao anterior (0) + 1 = 1; 

O número 2 é igual ao anterior (1) + 1 = 2; 

O número 3 é igual ao anterior (2) + 1 = 3; 

O número 4 é igual ao anterior (3) + 1 = 4. 

 

A função dos números naturais é contar e ordenar. Nesse sentido, vale lembrar que os 

homens, antes de inventarem os números, tinham muita dificuldade em realizar a contagem e 

ordenação das coisas. 

 
PARA CONHECERMOS UM POUCO MAIS SOBRE OS NÚMEROS NATURAIS, VAMOS ÀS 
PÁGINAS 10, 11, 12 E 13 DO NOSSO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA. LEIA COM 
ATENÇÃO E FAÇA O QUE SE PEDE! VAMOS VER UM POUCO SOBRE SEQUÊNCIA 
NUMÉRICA. 
BONS ESTUDOS. 

 
 

 

 

 



ESCOLA:  

TURMA:                                                                PROFESSOR (A):   
NOME DO ALUNO: 
ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL                 17º DIA                                    Data:  

 

GEOGRAFIA 

 

 

QUEM SÃO OS REFUGIADOS? 

        Os refugiados saem dos seus países muitas vezes 
sem documentação necessária para manter-se 
dignamente em outras regiões. 
      Os exilados chegam em outros países com recursos 
próprios utilizando avião, automóveis e até embarcações. 
Esses meios nem sempre são seguros, em muitos casos 
essas viagens são feitas por famílias com crianças, o que 
deixa a travessia ainda mais crítica. 
      O Mar Mediterrâneo tem sido um dos principais 
campos de fuga dos refugiados. Calcula-se que em 2015 
mais de 300 mil pessoas tenham utilizado o Mar 
Mediterrâneo para chegar de forma ilegal na Europa. 
        Essa travessia é feita em embarcações em condições 
precárias, que muitas vezes pertencem a traficantes de 
pessoas, que costumam cobrar aproximadamente R$ 10 
mil por pessoa. Em virtude das péssimas condições da 
viagem, mais de duas mil pessoas morreram afogadas no 
Mediterrâneo em 2018.  

 
         Segundo a Acnur, 57% dos refugiados do mundo são originários de três países: 
•    Síria - 6,3 milhões de pessoas 
•    Afeganistão - 2,6 milhões de pessoas 
•    Sudão do Sul - 2,4 milhões de pessoas 
 
           A síria foi o país que mais gerou refugiados no mundo, cerca de 824.400 sírios tiveram que 
abandonar os seus lares para fugir dos conflitos armados. 
          A população da África subsaariana tem enfrentado diversos conflitos, levando a população a 
procurar abrigo em outros países, aproximadamente 737.400 pessoas deixam o Sudão do Sul, o Burundi, 
a Nigéria e a Eritreia. Além disso, o Iraque também tem ajudado a elevar o número de refugiados do 
mundo, são 2,1 milhões de deslocados internos e mais de 300.000 mil abrigados em assentamentos 
informais. 
        A questão dos refugiados no mundo ganha contornos dramáticos, pois, além dos problemas severos 
que abrangem as suas áreas de origem, ainda existem os problemas que esses migrantes encontram 
nos locais para onde se deslocam. Entre esses problemas, destacam-se as diferenças culturais, as 
dificuldades com idiomas, a busca por emprego e, principalmente, a xenofobia (aversão a estrangeiros) 
praticada pela população residente das áreas de destino. 
 
(disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/refugiados, acessado em 21/04/2021) 
 
 

 
 
 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 
 
REFUGIADOS são pessoas que são obrigadas a deixar seus países por conta de guerras e 

perseguições políticas ou religiosas. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/refugiados


1) Após realizar a leitura do texto sobre os refugiados, observe a imagem e responda às 
perguntas: 
 

 

a) Por que os refugiados deixam seus países para viver em outro? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) O que a imagem acima mostra? 
___________________________________________________________________________________ 

c) De acordo com o cartaz acima, em qual data é celerado o dia do refugiado? 
___________________________________________________________________________________ 

d) Os refugiados deixam seus países natais em condições seguras? Explique. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

e) Na sua opinião, os países que recebem refugiados devem auxiliá-los a recomeçar suas vidas? 
Explique. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

f) Converse com seus familiares e descubra quais origens de sua família, vocês tem 
parentes (pais, avós, bisavós, etc) que vieram de outro estado, região, ou até mesmo de 
outro país? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
Judoca de Goiás conquista bronze em Brasileiro Sub-23 no Rio 

 
A judoca de Goiás Fernanda Araújo, conquistou medalha de bronze 

no CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ SUB-23, no Rio. Foi a 

única medalha conquistada pela delegação goiana na competição 

que contou com 13 atletas. Fernanda, que representa a Organização 

Atitude Social, de Inhumas, e mora nos Estados Unidos, competiu na 

categoria até 63kg. No ano anterior, Fernanda já tinha sido 3ª no 

nacional e Sub-23 e sênior. 

 

 

1 – Qual o gênero textual apresentado no texto? 

a) (      ) Fábula           b) (      ) Poema            c) (      ) Notícia         d) (      ) Instrucional 

 
2 – Este texto serve para: 
a) (      ) instruir os atletas. 

b) (      ) fazer propaganda de TV 

c) (      ) vender um produto. 

d) (      ) dar notícia jornalística 

 

3 – O que significa a expressão em destaque no texto “Campeonato Brasileiro de Judô Sub-23”? 

a) (      ) Podem participar atletas até 22 anos. 

b) (      ) Podem participar atletas até 63 anos. 

c) (      ) Podem participar atletas até 30 anos. 

d) (      ) Podem participar atletas até 23 anos. 

 

 

4 – Qual o título da reportagem? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5 – Qual o nome da judoca? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

6 – Quantos atletas tinha na delegação goiana? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

7 – Em que cidade a atleta conquistou a medalha? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8 – Qual foi a colocação de Fernanda no ano anterior? 

______________________________________________________________________________ 

 

 



9 – Vamos fazer um vocabulário pesquisando em dicionários ou meios digitais os significados das palavras 

abaixo. 

 

a) Judô  

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

b) Campeonato  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

c) Medalha  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

d) Delegação  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Você já ouviu falar em FONEMA? Leia a definição abaixo e faça as atividades a seguir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- A palavra BOLA tem 4 letras. E ao falar esta palavra, conseguimos ouvir todas elas. Com isso podemos dizer 
que: 

BOLA – TEM 4 LETRAS E 4 FONEMAS 
 
- Já a palavra BOLHA, tem 5 letras. Porém, ao falar esta palavra, não conseguimos identificar na pronuncia 
todas as letras. Ouvimos apenas as letras B, O, L e A. Não ouvimos a sonoridade da letra H. Portanto: 

BOLHA – tem 5 letras e 4 fonemas. 
 
- Com isso, fonema são os sons das letras identificados ao pronunciar uma palavra. 
 
10 – Leia as palavras abaixo, e complete as lacunas indicando a quantidade de letras e fonemas de cada uma. 
 

a) Colega:___letras e _____fonemas.                      e) Chaveiro :_____letras e ____fonemas.   
                                                                                                                                                                                     

b) Terraço :____letras e ___fonemas.                      f) Pássaro:_____letras e ______fonemas. 
 

c) Passador :____letras e ___fonemas.                            g) Abelha:______letras e ______fonemas. 

 
d) Sonho :____letras e ___fonemas.                                 h) Banana:______letras e ______fonemas. 

 



11 – Veja as palavras abaixo e associe cada uma delas a suas reais características. 
 

CIDADE POSSE NASCER MÁXIMO ROCEIRO BULA CAVALO PISCINA 

 
a) Palavra com 7 letras e 7 fonemas. _____________________________ 
b) Palavra com 4 letras e 4 fonemas. _____________________________ 
c) Palavras com 6 letras e 6 fonemas. ______________,_____________. 
d) Palavra com 5 letras e 4 fonemas. _____________________________ 
e) Palavra com 7 letras e 6 fonemas. _____________________________ 
f) Palavra com 6 letras e 5 fonemas. _____________________________ 
 

TIPOS DE DITONGOS 
 

- Falando de DITONGO, podemos lembrar que isso ocorre no encontro de duas vogais na mesma sílaba. 
Os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. 

 
O DITONGO CRESCENTE é quando a segunda vogal do ditongo é mais forte. 

 

 Exemplo: quando, pinguim, série, farmácia. 
 

O DITONGO DECRESCENTE é quando a primeira vogal do ditongo é mais forte. 
 

 Exemplo: gaita, ideia, circuito, muito. 
 

Os ditongos podem ser ORAIS E NASAIS, de acordo com o modo de pronunciá-los. 

 
- O ditongo é ORAL quando suas vogais são orais, os seus sons são pronunciados exclusivamente pela boca. 
- O ditongo é NASAL quando suas vogais são nasais, ou seja, os sons passam também pelo nariz ou sofrem 

uma nasalização. 
 
12 – Marque C  para ditongos crescentes e D  para ditongos decrescentes. 
 
(      ) água          (      ) falei          (      ) gênio          (      ) auto          (      ) paixão          (      ) série 
 
(      ) sagui          (      ) céu           (      ) aquário      (      ) quando     (      ) farmácia       (      ) quem 
 
 
13 – Observe as palavras abaixo, leia cada uma delas e depois coloque-as nos grupos correto. 

 
 MEU – ALGUÉM – CHÃO – MÃE – CÃIBRA – RÓI – FALAM – DOIDO – RAIVA 

 

DITONGOS ORAIS DITONGOS NASAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



14 – Agora separe as silabas das palavras abaixo, marque se é um ditongo crescente ou decrescente, e 
complete com a quantidade de letras e fonemas. 

a) Navio  
Separação de silabas:_____________________________ 

Tipo de ditongo: (      ) crescente      (      ) decrescente 
Quantidade de letras:_______________ Quantidade de fonemas:_____________ 
 

b) Rainha 
Separação de silabas:_____________________________ 
Tipo de ditongo: (      ) crescente      (      ) decrescente 
Quantidade de letras:_______________ Quantidade de fonemas:_____________ 
 

c) Joelho  

Separação de silabas:_____________________________ 
Tipo de ditongo: (      ) crescente      (      ) decrescente 
Quantidade de letras:_______________ Quantidade de fonemas:_____________ 
 
 

15 – Produção Textual. 
Faça a leitura da imagem abaixo e crie uma notícia não esquecendo de utilizar: título, parágrafos, 
pontuação, acentuação das palavras e ortografia correta na escrita das palavras. 
 

 
 

______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

Números Naturais e a necessidade de contar. 

De acordo com a história, essa necessidade começou com a dificuldade apresentada pelos 

pastores dos rebanhos em contarem suas ovelhas. 

Assim, alguns povos antigos, desde os egípcios, babilônios, utilizaram diversos métodos, 

desde acumular pedrinhas ou marcar as ovelhas. Dessa maneira vai surgir o Sistema 

decimal. 

Como surgiu o sistema de numeração decimal? 

Aproximadamente no século VI, os hindus criaram um sistema de 10 símbolos com a invenção 

do 0. Mas, foram os indianos que incluíram esse símbolo no sistema matemático, no final do 

século VI. 

Essa sequência diminuiu a quantidade de símbolos, o que permitiu calcular com mais rapidez. 

Inventados pelos indianos, esses símbolos foram divulgados, a princípio, pelos árabes nos 

países da Europa, e são utilizados até os dias atuais. Por isso, também podem ser chamados 

de sistema indo-arábico de numeração. 

E você? O que faz para contar algo em grande quantidade em sua casa? E o que faz para 

representar os números que precisa saber?  

R: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Observe a imagem e complete a atividade a atividade de acordo com o exemplo: 

d) 5 5 5 
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ENSINO RELIGIOSO 

 

O DIA DAS MÃES 

          O Dia das Mães é uma celebração que surgiu nos Estados Unidos, sendo fundada por Anna Jarvis, 
filha da ativista Ann Jarvis. Ele foi criado por Anna como uma forma de homenagear sua mãe, falecida 
em 1905. Sua criação oficial aconteceu em 1914, por meio do presidente norte-americano Woodrow 
Wilson.  
        O Brasil passou a comemorar o Dia das Mães, de maneira oficial, após um decreto emitido 
pelo presidente do Brasil em 1932, Getúlio Vargas. 
        Por diversos motivos, muitas pessoas não a figura da mãe presente ao seu lado. O importante é 
homenagear e valorizar a pessoa que cuida de nós e nos ama com esse amor materno, seja a mãe-vovó, 
mãe-titia, mãe- madrinha, mãe-madrasta, até pai que pai e mãe ao mesmo tempo. 
 
 

SE AS COISAS FOSSEM MÃE 

(Sylvia Orthof) 
 

Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas, 
o céu seria sua casa, casa das estrelas belas. 
Se sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos, 

o mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. 
 

Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas, 
conversaria com a lua sobre as crianças estrelas, 

falaria de receitas, pastéis de vento, quindins, 
emprestaria a cozinha pra lua fazer pudins. 

 
Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, 

pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. 
Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria, 

toda mãe é um pouco fada...nossa mãe fada seria. 
Se uma bruxa fosse mãe, 
seria uma mãe engraçada: 

seria mãe das vassouras, da família vassourada! 
 

Se a chaleira fosse mãe, seria mãe da água fervida, 
faria chá e remédio para as doenças da vida. 

Se a mesa fosse mãe, as filhas sendo cadeiras, 
sentariam comportadas, teriam "boas maneiras". 

 
Cada mãe é diferente: mãe verdadeira ou postiça, 

mãe vovó e mãe titia, Maria, Filó e Francisca. 
Toda mãe é como eu disse, tem rainha e princesa 

Tem até pai que é tipo mãe... esse então é uma beleza" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/era-vargas-governo-provisorio.htm


Acróstico é quando utilizam as letras de uma palavra para formar outras palavras ou uma frase 
correspondente. Por exemplo, utiliza-se o nome de uma pessoa para fazer um acróstico com 
adjetivos que expressem as qualidades dela. 
 
Amiga 
Linda 
Inteligente 
Nobre 
Estudiosa 

 
 
Escreva um acróstico com o nome de sua mãe colocando as qualidades que você admira nela.  
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OS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

 
Os órgãos dos sentidos são responsáveis pela percepção do ambiente em que estamos. Os 

sentidos existentes e os órgãos relacionados são: 

    tato (pele);    olfato (nariz);    paladar (boca);      audição (ouvido);       visão (olhos). 

Por meio deles conseguimos sentir o sabor, o cheiro, bem como observar e apalpar objetos, 

além de tantas outras ações que nos ajudam a perceber o mundo ao nosso redor. Para 

compreender melhor como os órgãos do sentido atuam em nosso corpo e como eles favorecem 

nossa percepção no dia a dia, é importante conhecer cada um deles. 

 

ATIVIDADE 1 - O QUE SERÁ? (Atividade sensorial: Tato) 

COM OS OLHOS VENDADOS, DESCUBRA QUAIS SÃO OS OBJETOS. (Responsável, favor colocar 

objeto por objeto na mão da criança e deixa-lo pensar por um tempo) 

Escreva o OBJETO escolhido 

1° objeto:_____________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

2° objeto:_____________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

3° objeto:_____________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

ATIVIDADE 2 - O QUE SERÁ? (Atividade sensorial: Paladar) 

COM OS OLHOS VENDADOS, DESCUBRA QUAIS SÃO OS ALIMENTOS.  

(O responsável deve escolher alguns alimentos, colocar na boca da criança devagar, deixe mastigar por 

um tempo) Observação: é importante tomar água de um alimento para o outro, para conseguir sentir 

melhor os sabores.  

Escreva o ALIMENTO escolhido. 

1º alimento: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

2º alimento: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

3º alimento: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

ATIVIDADE 3 - O QUE SERÁ? (Atividade sensorial: Olfato) 

COM OS OLHOS VENDADOS, DESCUBRA QUAIS SÃO OS CHEIROS. (O responsável deve escolher 

alimentos ou objetos que tenham cheiros comuns para a criança) Observação: espere um tempo entre 

um cheiro e outro. 

1º alimento/objeto: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

2º alimento/objeto: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 

3º alimento/objeto: ______________________ (  ) ACERTOU       (  ) ERROU 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
MÍMICA É UMA DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO HUMANA, NORMALMENTE CONHECIDA COMO 

A ARTE DE EXPRESSAR OS PENSAMENTOS E/OU OS SENTIMENTOS, ATRAVÉS DA LINGUAGEM 
DO CORPO, SEM UTILIZAR PALAVRAS, POR MEIO DE GESTOS, SINAIS E SÍMBOLOS.  
 
ATIVIDADE 1 - VAMOS BRINCAR DE MIMICA? 
PARA ESSA ATIVIDADE IREMOS PRECISAR DE OUTRA PESSOA PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO, 
SEJA UMA CRIANÇA OU UM ADULTO. 
O ALUNO DEVE FAZER MIMICA PARA O OUTRO DESCOBRIR, COM: 
 
3 ANIMAIS                                                                       3 DESENHOS 

1° ANIMAL:____________________.                              1° DESENHO:_____________________. 
2º ANIMAL:____________________.                              2º DESENHO:_____________________. 
3º ANIMAL:____________________.                              3º DESENHO:_____________________. 
 
OBSERVAÇÃO: A OUTRA PESSOA, PODE FAZER TAMBÉM, PARA A CRIANÇA DESCOBRIR. 
ATIVIDADE 2 – BRINCADEIRA DO ESPELHO 

PARA ESSA ATIVIDADE IREMOS PRECISAR DE OUTRA PESSOA PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO, 
SEJA UMA CRIANÇA OU UM ADULTO. 
EM DUPLA, FRENTE A FRENTE, UM COMANDA OS MOVIMENTOS EM ESPAÇOS LIVRE, 
ENQUANTO O OUTRO PARTICIPANTE, QUE RECEBE O COMANDO, COPIA OS MOVIMENTOS, 
IMITA SEUS GESTOS, SINAIS E SÍMBOLOS.  

 
 O JOGADOR A INICIA, FAZENDO MOVIMENTOS ALEATÓRIOS E O JOGADOR B REFLETE 

ESSES MOVIMENTOS, COMO SE FOSSE UM ESPELHO (PROCUREM FAZER MOVIMENTOS 
MAIS LENTOS NO INÍCIO. DEPOIS, PODEM IR AUMENTANDO A VELOCIDADE, AOS POUCOS); 

 PASSADOS 2 MINUTOS, OS JOGADORES TROCAM SUAS FUNÇÕES. O JOGADOR A QUE 
ESTAVA FAZENDO OS MOVIMENTOS, AGORA SERÁ O ESPELHO E O JOGADOR B QUE ERA O 

ESPELHO, AGORA FARÁ OS MOVIMENTOS. 
 REPITAM ESSA SEQUÊNCIA PELO MENOS 4 VEZES. TENTEM VARIAR, FAZER MOVIMENTOS 

PEQUENOS, GRANDES, FICAR DE PÉ, AGACHADOS, SENTADOS, DEITADOS. NÃO SE 
ESQUEÇAM DAS EXPRESSÕES DO ROSTO. 

 
OBSERVAÇÃO. NÃO TENTE ADIVINHAR O MOVIMENTO DO OUTRO JOGADOR, APENAS SEJA 
UM ESPELHO. 

SE GOSTOU DAS ATIVIDADES CIRCULE A CARINHA FELIZ. SE NÃO GOSTOU CIRCULE A 
CARINHA TRISTE.  
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ARTE 

 
 

TEXTO BASE PARA ESTUDO “COMO ERA A CULTURA INDÍGENA” 

 
 
 OS POVOS INDÍGENAS, APESAR DE TEREM PERTENCIDO A VÁRIOS GRUPOS 

DIFERENTES COM PONTUAIS DIFERENÇAS DE COMPORTAMENTO E CULTURA, 

TINHAM ELEMENTOS COMUNS QUE CONSOLIDAVAM UMA CULTURA INDÍGENA COMO UM TODO.  

 SENDO ASSIM A SUAS CASAS ERAM EM FORMATO DE TOCA. ELES TINHAM RELIGIÃO, 

HÁBITOS, COSTUMES E COMPORTAMENTOS SIMILARES, A DIVISÃO DO TRABALHO TAMBÉM 

ERA PARECIDA ENTRE TODOS OS POVOS, E O MODO DE VIDA DELES ERA BASEADO NA CAÇA, 

NA PESCA E NA COLETA, ACRESCIDA DA AGRICULTURA DE ALGUMAS PLANTAS, COMO 

A MANDIOCA. 

 OS ÍNDIOS UTILIZAM ADORNOS CORPORAIS E PINTURAS COM MATERIAIS EXTRAÍDOS 

DA NATUREZA, COMO A TINTURA DE URUCUM, OS COLARES DE PEÇAS NATURAIS, E OS 

BOTOQUES E ADORNOS FEITOS COM BASE NA ARTE PLUMÁRIA (QUE UTILIZA PLUMAS E PENAS 

DE AVES).  

QUESTÃO 01- COMO  SE CHAMA  O NOME  DAS  CASAS DOS POVOS ÍNDIGENAS: 

 A) (  ) TOCA 

B)  (  )QUILOMBO 

C)  (  ) ALDEIA 

D)  (  ) CUCA 

 

 QUESTÃO 02-   QUAL É O NOME  DA  ARTE  INDIGENA  QUE  UTILIZA  PENAS  E PLUMAS  DE 

AVES:  

A)  (   ) ARTE  EM TECIDO  

B)  (   ) ARTE EUROPÉIA 

C)  (   ) ARTE  PLUMARIA 

D) (   ) ARTE  AFRICANA  

  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm


QUESTÃO 03- DE ACORDO COM O TEXTO.QUAL É O NOME DA MATÉRIA  PRIMA QUE OS 

INDÍGENAS UTILIZAM  PARA FAZER A PINTURA CORPORAL.QUE NOS TAMBÉM UTILIZAMOS  NA 

NOSSA COZINHA : 

A) (  ) SIPÓ 

B) (  ) URUCUM  

C) (  )  BARRO 

D) PENAS 

QUESTÃO 04- QUANTO À ARTE PLUMÁRIA INDÍGENA E À PINTURA CORPORAL DOS ÍNDIOS 

BRASILEIROS, ASSINALE A OPÇÃO CORRETA. OBSERVE A IMAGEM ABAIXO SOBRE A PINTURA 

CORPORAL E PLUMÁRIA PARA RESPONDER. 

 
 

A)(  )  EM SEUS ADEREÇOS, OS ÍNDIOS UTILIZAVAM PENAS E PIGMENTOS VEGETAIS COMO 

MATÉRIA-PRIMA, ALÉM DE CONTAS, FIBRAS E CONCHAS.  

B) (  ) A ARTE INDÍGENA, EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES, ERA MUITO POBRE, COM 

POUCA DIVERSIDADE DE RECURSOS E MATÉRIAS-PRIMAS. 

C) (  ) A PINTURA CORPORAL, UMA FORMA DE  EXPRESSÃO ARTÍSTICA, ERA UTILIZADA 

APENAS DURANTE AS FESTAS. 

D) (   ) A ARTE DOS ÍNDIOS BRASILEIROS ERA POUCO EXPRESSIVA.  
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ALE 

 
NA TENTATIVA DE VALORIZAR A LEITURA QUE É ESSENCIAL NA REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENDO, 

REALIZAR AS ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA. 

A CRIANÇA JUNTO COM A FAMÍLIA LERÁ UM LIVRO EM SEGUIDA RESPONDERÁ UM QUESTIONÁRIO DO 

LIVROLIDO. 

DESENVOLVEREMOS ESSAS ATIVIDADES COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR E VIVENCIAR SITUAÇÕES 

DE LEITURA COM A FAMÍLIA. 

 

 
FICHA DE LEITURA 

  

NOME DO LIVRO:___________________________________________________________________________ 

 

NOME DO AUTOR: _________________________________________________________________________ 

 

QUEM SÃO OS PERSONAGENS?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

O QUE ELES FAZEM NA HISTÓRIA ? 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

COMO É O PERSONAGEM PRINCIPAL DA HISTÓRIA ? 

__________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

QUAL É O PERSONAGEM MAIS INTERESSANTE DA HISTÓRIA? POR QUÊ? ________________________  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
ONDE SE PASSA A MAIOR PARTE DA HISTÓRIA ?______________________________________________  
 
 
 
 
 
 



COMO É ESSE LUGAR ?______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUANDO OS FATOS ACONTECEM ?____________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
COMO VOCÊ SABE DISSO ?___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 
DESENHE TRÊS CENAS IMPORTANTES DA HISTÓRIA. FAÇA QUADRINHOS COM LEGENDA.  

  

 

 

  ESSE LIVRO FALA SOBRE:  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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ALE 
 
LEIA A HISTÓRIA DA CASA SONOLENTA. 
 

 
 

FICHA DE LEITURA 
  
1- NOME DO LIVRO:_________________________________________________________________________  

 

2- NOME DO AUTOR: ________________________________________________________________________  

 

3- QUEM SÃO OS PERSONAGENS?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4- O QUE ELES FAZEM NA HISTÓRIA? _______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5- QUANDO OS FATOS ACONTECEM ? _______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6- COMO VOCÊ SABE DISSO ?______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

 

 



7- POR QUE A HISTÓRIA TEM ESSE NOME? SERÁ QUE PODERÍAMOS CRIAR OUTRO TÍTULO PARA ELA? 

QUAL SERIA?________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

8- EM QUE LOCAL SE PASSA A HISTÓRIA?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
9- POR QUE TODOS DORMIAM NESSA CASA? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
10 – AO LONGO DA HISTÓRIA OS PERSOONAGENS VÃO DORMINDO NA MESMA CAMA. POR QUE SERÁ 
QUE ISSO ACONTECEU? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
11- POR QUE A PULGA RESOLVEU PICAR O RATO? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
12- COMO TERMINOU A HISTÓRIA? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
13- DESENHE A CENA MAIS IMPORTANTE DA HISTÓRIA. FAÇA QUADRINHOS COM LEGENDA.  
  

 

 

 

 


