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LÍNGUA PORTUGUESA - AULAS 01 e 02 

Leia o texto abaixo: 

O caracol e a pitanga 

 

 

RESPONDA: 

1-As fábulas, assim como outras narrativas, têm 3 partes principais: 

 Início: uma situação inicial é apresentada, 

 Desenvolvimento: quando acontecem as ações, quando a história se desenrola; 

 Final: a situação se resolve a história termina. 

Identifique no texto às 3 partes. indique onde cada uma começa e termina. 

Início: ________________________________________________________________ 

Desenvolvimento: _______________________________________________________ 

Final:_________________________________________________________________ 
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2- Leia a fonte do texto, depois preencha a tabela . 

Fábula 

Nome: 
 

Autor: 
 

Livro: 
 

Cidade: 
 

Ano: 
 

 

3- Qual a frase que demonstra que a formiga queria que o Caracol desistisse de subir na 

árvore? 

a) quando eu chegar lá em cima vai ser tempo de Pitanga. 

b) “volta, volta, velho! não é tempo de Pitanga “ 

AULAS 03 e 04 

Releia o texto Caracol e a Pitanga  

4- O que o Caracol fazia quando encontrou a formiga? 

___________________________________________________________________________ 

5- A formiga achava que o Caracol devia continuar a subir? por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6- Você sabe o que é “ser tempo” de uma fruta? Explique. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7- As fábulas costumam nos dar algum ensinamento. Na sua opinião, o que o autor quer nós 

ensinar com essa fábula? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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8- Se você fosse o autor, qual destas frases você escolheria para ser a moral de “O Caracol e a 

Pitanga”? 

a) (   ) Cada coisa a seu tempo. 

b) (   ) com perseverança tudo se alcança. 

c) (   ) quem tudo quer tudo perde. 

9- A formiga diz ao Caracol: 

“volta, volta, velho ! que é que você vai fazer lá em cima?” 

A) a formiga trata o Caracol com respeito informalidade?______________________________ 

B) quais são as palavras, na frase acima, que demonstram isso? 

___________________________________________________________________________ 

AULA 5 

Vogal e semivogal  

Leia essas palavras: 

Gal-ga-va            oi-to           tron-co         ins-tan-ti-nho 

Você deve ter notado que em todas as sílabas dessas palavras aparece uma vogal. 

Isso porque, na Língua Portuguesa, não existe sílabas sem vogal. 

Mas, quando, em uma mesma sílaba, mais de uma vogal aparece, elas apresentam sons de 

intensidades diferentes. 

Leia em voz alta:   ca-dei-ra 

As letras e e i estão juntas na mesma sílaba, mas só uma tem som forte: o e. Já o i tem som 

mais fraco, e por isso é chamado de semivogal. 

Agora leia: 

    

Nessas palavras, as letras e e o são vogais. 

e as letras i é u são semivogais. 
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Há três tipos de encontros vocálicos: 

Ditongo é o encontro de vogal + semivogal, ou de semivogal + vogal na mesma sílaba. 

Exemplos:   

             

Tritongo é o encontro de semivogal + vogal + semivogal na mesma sílaba. 

Exemplos: 

     

Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. 

Exemplos: sa-ú-de     -  vi-o-le-ta       -  mo-i-nho       -    vo-o 

1- Leia as palavras e assinarem aquelas que tenham encontro vocálico. 

(  ) Escorpiões       (   ) adulto   (   ) dentista  

(   ) injeção    (   ) cauteloso  (   ) porta  

(   ) baratas    (   ) respeito   (   ) forte   

2- Separe as sílabas das palavras e escrevo encontro vocálico, de acordo com o modelo. 
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AULAS 6 E 7 

Leia o texto e responda as perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O texto é do tipo: 

(   ) poético  (   ) informativo. (    ) instrucional. (   ) anedota.  

 

2. A função desse texto é: 

 (   ) listar os tipos de insetos que mordem ou picam.  

 (   ) informar sobre picadas e ferroadas de insetos. 

 (   ) demonstrar como acontecem as mordidas de insetos.  

 (   ) descrever a forma da boca dos insetos.  

 

3. Assinale, com X, as informações que estão de acordo com o texto.  

(   ) Alguns insetos sugam sangue de animais e pessoas, outros injetam veneno em suas vítimas.  

(   ) Mordidas e ferroadas de insetos são a mesma coisa.  

(   ) Ao picar uma pessoa, o mosquito deixa na pele da vítima uma saliva que pode causar reações 
alérgicas.  

 (   ) Todas as ferroadas e mordidas de insetos causam alergias. 

 (   ) O corpo humano possui defesa natural contra todo tipo de mordida e ferroada de insetos. 

 

4. Segundo o texto, em que situações as vespas e abelhas usam veneno? 

__________________________________________________________________________________ 

5.  Em caso de mordidas ou picadas de insetos, quando é necessário procurar atendimento médico? 

___________________________________________________________________________________ 

                                                      

                                                                 Ataque de insetos  

       Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem “roubando” o sangue de outros animais. 
Eles também roubam o sangue dos seres humanos.  

       A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele 
com o tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo 
não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é 
necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. 

      Ferroadas são diferentes. Insetos como abelhas e vespas usam veneno quando se sentem 
ameaçados. Esses insetos podem injetar veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas às 
mordidas ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de 
atendimento médico. 

                                                              Texto adaptado. A pele. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1995.  

                                                                                                                 (Coleção Era uma vez... o corpo) 
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___________________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA  

AULAS 01 e 02 

Sistema de numeração decimal  

Vários sistemas de numeração foram criados por diferentes civilizações. Hoje, na maioria 
dos países , incluindo o Brasil, o Sistema de Numeração Decimal é o mais utilizado. 

Os dez símbolos do sistema de numeração decimal, que podem representar qualquer 
número, são conhecidos como algarismos indo-arábicos. Veja-os a seguir: 

                    

Valor relativo é valor absoluto  

Não sistema de numeração decimal, as quantidades são agrupadas de 10 em 10, Gabriela 
contou suas canetas. para isso, ela formou grupos de 10 . Observe a cena ao lado: 

 quantos corpos aparecem na cena? __________  
  
    

 quantos copos tem 10 canetas ? _____________ 
 
 

 quantas canetas Gabriela tem? ______________ 
 
 
 

No sistema de numeração decimal , cada algarismo possui 2 valores: 

 valor relativo (VR) - valor que o algarismo representa na composição do número. 
 valor absoluto (VA)- valor que o algarismo representa, independente da posição em 

que ele ocupa no número. 

EXEMPLO: 
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1- Complete o quadro a seguir com os valores relativos e absoluto de cada algarismo 

destacado.   

 

AULAS 03 E 04 

Ordens e classes  

Vimos que a base do Sistema de Numeração Decimal é 10. 

assim, temos: 

 10 unidades formam uma dezena. 
 10 dezenas formam uma centena. 
 10 centenas formam uma unidade de milhar. 
 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar. 
 10 dezenas de milhar forma uma centena de milhar. 
 10 centenas de milhar forma uma unidade de milhão, e assim por diante. 

As ordens são contadas da direita para a esquerda. Observe:  
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A classe formada pelas três primeiras ordens chama-se classe das unidades  

 

A partir da classe das unidades, cada grupo de três ordens – unidades, dezenas e centenas -
forma outra classe. 

Observe, no quadro a seguir , a representação da 2ª classe: classe dos milhares. 

 

Agora , veja no quadro a seguir a representação da 3ª classe: classe dos milhões. 

 

Leitura é escrita  

Veja no quadro de ordens como é formado o número 786 973 852  

 

Para facilitar a leitura de uma escrita numérica, separamos os algarismos em classes e 
lemos cada classe da esquerda para a direita, seguida do respectivo nome.   
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1- Escreva o valor relativo do algarismo destacado  e a ordem que ele ocupa no número. 

 

2-Em cada caso, que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhão?  

 

3-Em cada caso, qual ordem ocupa o 1? 

 

 

AULA 5 

Decomposição numérica 

Observe como lemos o número 2.222: 
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Para determinar o valor de cada algarismo, podemos decompor assim: 

 

Agora, vamos decompor o número 314.675.290 

 

 

 

AULAS 6 E 7 

GRÁFICOS E TABELAS 

Joice recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Observe na tabela a produção mensal de 
sabão, em quilogramas, de fevereiro a maio de 2017. 
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a. Quantos quilogramas de sabão Joice produziu em: 
 Fevereiro?    
 Maio?    

 

b. Em qual dos meses apresentados ocorreu: 
 A maior produção?    
 A menor produção?    

 

c. A produção foi maior no mês de fevereiro ou de maio? 
___________________________________________________________________ 
 
 

d. Considerando esses dois meses, quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que 
houve a maior produção? 
_________________________________________________________________________________ 

e. Quantos quilogramas de sabão Joice produziu ao todo, nesses quatros meses. 
_________________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

AULAS 01 e 02 

A formação dos primeiros povos 
       O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica 
permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras 
cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios. 

     Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da 
canção a seguir sobre o tema. 
 

          Terra molhada 
Arei a terra arrumei o meu roçado 
Deixei o chão preparado pra plantar 
E pra colher 
Vivo torcendo pra que as nuvens 
Alimentem 
Toda sede da semente, tô rezando 
pra Chover. 
[...] 
Vai chover, vai chover, 
Sopro de brisa anuncia a chuva mansa no 

sertão Neste ano o que eu plantar vou colher 
Não vai faltar o pão, não vai faltar O 
pão 
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JOSELITO; VICTOR, José. Terra molhada. Intérpretes: 
Lourenço e Lourival. In: Terra molhada. São Paulo: RGE, 1998. 1 CD. Faixa 10. 

 

 

Agora que você já conhece a letra da música cantada por Lourenço e Lourival responda as 
seguintes perguntas: 

 
1 – Atualmente, a maior parte dos alimentos vem do campo. Como você se alimentaria se a 

agricultura não fosse conhecida? 
 
 

 
2 – Converse com seus familiares sobre a importância da agricultura para as sociedades 

humanas. 
 
 

 
3 – Escreva 3 alimentos produzidos na agricultura. 

 
 
 

4) Explique qual o significado da palavra destacada dentro do texto. 
“Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão”. 

 
 
 

GEOGRAFIA 

AULA 1 

População do Mato Grosso do Sul 
          A população de Mato Grosso do Sul apresentou um grande crescimento a partir da 

segunda metade do século XIX, e esse crescimento se intensificou com os fluxos migratórios 
com destino ao estado durante o século XX. Nesse período ocorreu um processo de povoamento 
efetivo do território em razão das políticas públicas desenvolvidas para a ocupação da porção 
oeste do território brasileiro, a chamada Marcha Para o Oeste. Nos últimos 50 anos o número de 
habitantes aumentou 10 vezes. 

             Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o estado totaliza 2.449.024 habitantes, distribuídos em 78 
municípios, desses, apenas 23 possuem população superior a 20 mil habitantes. O território do 
Mato Grosso do Sul é composto por grandes propriedades rurais e enormes vazios populacionais, 
refletindo diretamente na baixa densidade demográfica, que atualmente é de aproximadamente 
6,8 hab./km². 
            O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,802 e a expectativa de vida é de 73,5 
anos. A mortalidade infantil no Mato Grosso do Sul é de 16,9 a cada mil nascidos. Apenas 8,7% 
da população não é alfabetizada. 
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            A população é composta por imigrantes nacionais e internacionais, que vieram 
principalmente dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo; e de países 
como Alemanha, Espanha, Itália, Japão, Paraguai, Portugal, Síria e Líbano. Esse fato contribui 
para o povoamento, além de estabelecer, em um mesmo território, uma pluralidade cultural. 
           No Mato Grosso do Sul existe uma grande concentração de pessoas pardas, em razão da 
junção de ameríndios, imigrantes paraguaios e índios guaranis. 
A composição étnica da população de Mato Grosso do Sul é a seguinte: 

 

Campo Grande, cidade mais populosa de Mato Grosso do 
Sul 

 
1 – Mato Grosso do Sul é um estado brasileiro que está localizado em qual complexo  

regional? 
a) Nordeste    d) Sudeste    
b) Centro-Oeste   e) Norte 
c) Sul 

2 – Marque a alternativa que indica a capital sul-mato-grossense. 
a) Palmas 
b) Belém 
c) Rio Branco 

d) Campo Grande 
e) Cuiabá 

 
3 – A população do nosso estado é composta por imigrantes nacionais e internacionais. 

Responda as alternativas abaixo: 
a) Quais os imigrantes nacionais? 

 
 

 
b) Quais os imigrantes internacionais? 

 
 

 

 
 
 
 

Brancos 51,1% 
Pardos 41,8% 

Negros 5,3% 

Amarelos ou indígenas 1,7% 



P á g i n a  | 15 
 

 

CIÊNCIAS 

AULAS 1 E 2 

Leia o texto e observe o Sistema Solar. 

 

1 – Nosso sistema solar é composto por quantos planetas? ______________________________ 
 
2 – Qual é o maior planeta do Sistema solar? __________________________________________ 
 
3 – Qual planeta está mais próximo do sol? ___________________________________________ 
 
4 – Qual é o planeta mais quente? __________________________________________________ 

 
5 – Qual dos planetas apresenta “anéis”? _____________________________________________ 
 
6 – Em qual planeta nós vivemos? __________________________________________________ 
 
7 – Qual é o planeta mais longe do Sol? ______________________________________________ 

AULA 3 

As estações do ano 
A terra basicamente possui dois movimentos, o movimento de ROTAÇÃO, que determina 
a duração dos dias e dura 24 horas ou 1 dia. Nesse movimento a Terra gira em torno do seu 
próprio eixo. 
Outro movimento da terra é o movimento de TRANSLAÇÃO, que determina as estações 
do ano e dura 365 dias ou 1 ano. Nesse movimento, a Terra gira em torno do sol. 
As estações do ano são quatro: 
O Sistema Solar 
Nosso sistema solar é composto por oito planetas, são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno. 
O sol é dez vezes maior que Júpiter, o maior planeta do sistema solar. O planeta que está mais próximo 
ao sol é mercúrio. O planeta mais quente é o planeta Vênus, pois sua atmosfera retém calor. 
33  
Primavera em que a maior parte das plantas floresce. 
Verão que é a estação mais quente e chuvosa. 
Outono em que as noites são mais frias e algumas árvores perdem as folhas. 
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Inverno que é a estação mais fria do ano. 
As estações do ano variam de acordo com o local do globo em que nos encontramos, pois 
quando um lado está perto do sol o outro está longe. 
No Brasil as estações ocorrem nos seguintes períodos: 
Primavera de setembro a dezembro. 
Verão de dezembro a março. 
Outono de março a junho. 
Inverno de junho a setembro. 
 
1 – Qual é o nome do movimento da Terra ao redor de si mesma? ____________________ 
 
2 – Como se chama o movimento da Terra em torno do Sol?_________________________ 
 
3 – Escreva o nome das estações do ano. 

A ___________________ 

B ____________________ 

C __________________ 

D _______________________ 
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AULAS 4 E 5 

LEIA: 

 

1) Observe o folheto e responda: 

a) Qual o assunto do folheto? 

_____________________________________________________________________ 

b) Qual o slogan da campanha? 

_____________________________________________________________________ 

2) Esta campanha é da área  de? 

(   )  turismo 

(   ) saúde  

(   ) educação 

3) Retire do folheto 3 ações necessárias para o combate ao mosquito transmissor da Dengue e 
Chikungunya e escreva abaixo: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4) Como é feito o combate ao mosquito Aedes Aegypti em sua casa ou bairro: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ARTE                                                                                                               PÁGINA 19 

Aula 01 

Leia o texto abaixo: 

 

1- O carnaval acontece sempre no mês de fevereiro? 
____________________________________________________________________ 

2- O precursor, que veio antes, do carnaval brasileiro é uma brincadeira que veio de qual 
país?________________________________________________________________ 

3- Explique como é a brincadeira entrudo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4- Como é o carnaval atualmente no Brasil? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

AULA 2 

Marchinhas de carnaval 

Marchinha é um gênero musical que faz parte das comemorações carnavalescas no Brasil há 
quase um século. 

Composição: Benedito Lacerda e Humberto Porto 
Intérprete: Orlando Silva 
Ano: 1939 



 

 

Oh! Jardineira por que estás tão triste? 
Mas o que foi que te aconteceu? 
Foi a camélia que caiu do galho, 
Deu dois suspiros e depois morreu. 
Vem jardineira! Vem meu amor! 
Não fiques triste que este mundo é todo seu. 
Tu és muito mais bonita 
Que a camélia que morreu. 

 

Abra o vídeo e aprecie a marchinha 

https://www.youtube.com/watch?v=uHPNehDU0UE&feature=youtu.be 

ATIVIDADES 

1- Você sabe o que é camélia? Faça uma pesquisa. Agora faça um desenho. Escolha a cor 
que você mais gosta, pinte seu desenho. Tire uma foto e envie para a professora Camila. 
 

AULA 3 

TEXTO 1-  AS CORES NA ARTE DE MATO GROSSO DO SUL 

 Vamos conhecer algumas obras do artista plástico Jonir Figueiredo. Nas obras abaixo o artista 
explora cores primárias, secundárias e terciárias, mantendo sempre a temática na fauna e flora do 
Pantanal, inspiradas na arte rupestre em Mato Grosso do Sul. 

Jonir Figueiredo 
Natural de Corumbá-MS é bacharel em 
Educação Artística pela Faculdade Unidas 
de Marília-SP. Tem uma trajetória na arte 
há 40 anos.  Sua temática está sempre 
calçada na iconografia pantaneira, usando 
diversas técnicas sendo premiado em 
diversos salões de Arte em Mato Grosso do 
Sul e pelo Brasil.

 

 



 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1- A POÉTICA DAS CORES SUL MATOGROSSENSE 

 Perceba a explosão de cores presentes nas obras de Jonir Figueredo, faça sua própria 
composição  use somente as cores primárias e secundárias. 

 Para isso , você pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta, recorte de papéis ou outros materiais 
que você tiver disponível. Seja criativo! 

 

AULA 4 

-   A BOVINOCULTURA DE HUMBERTO ESPÍNDOLA. 

 Humberto Augusto Miranda Espíndola (Campo Grande MS 1943). Pintor e desenhista. Forma-se 

em jornalismo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica do Paraná, em 1965 

 A produção de Humberto Espíndola parte do tema do boi, visto como símbolo da riqueza de Mato 

Grosso. 

  Espíndola trabalha com temática da bovinocultura que caracteriza a sociedade do boi, um dos 

fatores econômicos que geraram o crescimento do estado. Em Bovinocultura, realiza um retrato sarcástico 

da sociedade do boi, que é principalmente moeda e símbolo de poder.  

 

ATIVIDADE  -RESPONDA  BASEADO NO TEXTO QUE VOCÊ LEU 

 

a) Qual é a temática das obras do artista Humberto Espíndola? 

_____________________________________________________________________ 

b) O que o artista representa através da Bovinocultura? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                              PÁGINA 23 

AULA 1 

Na semana passada tivemos o feriadão de Carnaval. Este ano tivemos que nos cuidar para 
preservar nossa vida e das pessoas que amamos.  

Algumas brincadeiras você pode fazer em casa. Vamos aprender? 

Foguete de bexiga: 

Pegue dois cordões de mais ou menos 1 metro e meio cada um. Amarre-os a uma distância de 
40 cm de distância um do outro. As pontas devem ser presas de forma a ficarem retas. Encha 
dois balões e não amarre, apenas segure para não esvaziar. Prenda com fita cada balão em um 
cordão, em uma das pontas. Um balão ao lado do outro. Agora solte, vamos ver qual chegou 
primeiro.  

VEJA O VÍDEO DA BRINCADEIRA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns-b2LQF24Y 

Divirta-se. Se não tiver os materiais você pode brincar de outra coisa, o importante é se divertir.  

AULA 2 

Hoje vamos aprender outra brincadeira. 
Guerra do ovo com confete 

É parecido com a guerra de balões de água que, aliás, é uma ótima opção se estiver muito sol. 
Mas a ideia aqui é rechear as cascas de ovos com confete e juntar um pega pega com quebrar o 
ovo na outra criança. Você vai precisar juntarl  as cascas de ovo. Mas, tudo isso pode ser feito 
de maneira divertida e brincando! O “trabalho” vira alegria. Veja na foto com fazer os ovos com 
confete. 

    

AULA 3 

Boliche com pet  

Objetivo da atividade: Concentração, percepção visual motora, lateralidade.  

A criança deverá pegar algumas garrafas pets que possuir em casa. Poderá utilizar garrafas de 
leite, de suco, caixinhas, o que tiver disponível em casa.  

Deverá pegar uma folha e escrever os números correspondentes aos pontos que cada garrafa 
derrubada valerá. Deverá recortar os números e coloca-los nas garrafas como a figura abaixo.  

Para tornar algumas garrafas mais difíceis de derrubar, coloque um pouco de água em algumas 
delas.  



 

 

  

Após terminar de produzir as garrafas, a criança deverá posicioná-las no chão e fazer a marca de 
onde será lançada a bola. Para isso, utilizará a bola de meia produzida em nossa aula. Deverá 

combinar com o adversário o número de lançamentos. Mas deverão realizar lançamentos com a 
mão direita e depois com a mão esquerda. A criança poderá repetir a atividade quantas vezes 

quiser.  

A criança deverá somar os números das garrafas derrubadas que corresponderão ao ponto 
marcado. Quem fizer o maior número de pontos será o vencedor.  

  

Divirtam-se! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


