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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

        
AULAS 41 e 42 
 
LEIA O TEXTO: 

 
Quem gosta de um mundo cheio de lixo e coco 

 
 Imagine se a gente não lavasse roupa, não apertasse nunca a descarga do banheiro, não 
lavasse os pratos, não recolhesse os brinquedos e nem os papéis de bala e chocolate. 
 Imagine se toda vez que a gente sujasse uma coisa simplesmente jogasse num canto da 
casa. 
 Bom, uma hora a casa da gente ia ser uma verdadeira montanha de porcaria fedida! 
 Imagine se, nessa hora, a gente simplesmente mudasse e deixasse para trás toda a casa 
nojenta. 
 Daí arranjasse outra e começasse a sujar tudo de novo... Pois é assim que eu vejo essa 
história de ir para Marte e ver se a gente pode viver lá um dia. 
 Do jeito que a gente é bobona, se a gente descobrir que pode ir pra lá, é capaz de nem ligar 
mais pra Terra. Porque não adianta nada mudar de planeta se a gente não sabe cuidar daquele onde 
vive. 
 Porque o universo, por mais infinito que seja, não é mais infinito que a nossa capacidade de 
estragar as coisas, como a gente fez e faz com a natureza da Terra. 
 Acho que, se a gente não procurar cuidar desse planeta aqui, em vez de mudar para outro, 
não vai adiantar nada. 
 Vai ser só questão de tempo para, não só a Terra, mas o universo ser um monte de lixo e 
coco. 
 
                                           Fernando Bonassi, Folha de S. Paulo, 19 Julho 1997. Folhinha 
(Suplemento Infantil). 
 
 
1 – O assunto do texto é como  
(A) devemos cuidar do planeta Terra. 
(B) devemos nos preparar para morar em 
Marte. 

(C) devemos cuidar da nossa casa. 
(D) devemos cuidar da nossa escola. 

 
2 – O texto tem a finalidade de  
(A) fazer uma propaganda. 
(B) registrar um acontecimento. 
(C) alertar sobre a falta de cuidados com a Terra. 
(D) dar informações sobre Marte. 
 
3 – Esse texto foi publicado  
(A) em um livro de histórias. 
(B) em um dicionário. 

(C) em um livro de receitas. 
(D) em um jornal. 

 
4 – No trecho “Pois é assim que eu vejo essa história de ir para Marte e ver se a gente pode viver lá 
um dia.”, a palavra sublinhada refere-se à  
(A) Terra. (B) Marte. (C) crianças. (D) natureza
. 
 
5 – Na opinião do autor  
(A) devemos mudar para Marte e esquecer o planeta Terra. 
(B) devemos aprender a cuidar do planeta Terra. 
(C) O planeta Terra vai acabar de qualquer jeito. 
(D) A Terra suportará tudo o que fizermos com ela. 
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6 – Neste texto, dois planetas são citados. Foram feitas quatro listas com todos os planetas do 
Sistema Solar. Observe que em apenas uma lista os nomes dos planetas estão em ordem alfabética. 
Assinale com um X aquela que está em ordem alfabética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Leia a frase e responda.  

O planeta Terra é azul ! 
a) Qual é o substantivo comum? _______________________________ 
b) Qual é o substantivo próprio? _______________________________ 
c) Qual é o adjetivo? ________________________________________ 
 
 
 
AULAS 43 e 44 
 
LEIA O TEXTO: 
 
 

 
 
 
1 – O que fez com que todos pensassem qua montanha teria um filho? 
(A) um rato. 
(B) os palpites. 

(C) o barulho. 
(D) a rachadura. 

 
2 – De acordo com o Texto, o motivo do falatório no vilarejo era: 
(A) a partida de muitos moradores. (B) a pevisão de um terremoto. 

Urano 
Terra 
Marte 
Vênus 

Saturno 

Terra 
Vênus 
Marte 
Urano 
Netuno 

Mercúrio 
Marte 
Urano 
Netuno 
Saturno 

 

Marte 
Netuno 
Saturno  

Terra 
Vênus 
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 (C) um aviso sobre o fim do mundo. (D) o barulho de uma montanha. 
 
3 – No trecho “Deus me livre de um terremoto!”, o ponto de exclamação sugere: 
(A) alegria. 
(B) preocupação. 

(C) interrupção. 
(D) empolgação. 

 
 
4 – De acordo com o texto,é correto afirmar que: 
(A) a montanha teve um filho 
(B) da montanha saiu um rato. 

(C) houve um terremoto. 
(D) acabou o mundo. 

 
 
5 – No trecho “todos começaram a dar seus palpites, do mais esperto até o mais ingênuo. A 
palavra em negrito significa: 
(A) arrogante. 
(B) sem maldade. 

(C) pequeno. 
(D) mentiroso. 

 
 
6 – O texto pertence ao gênero textual fábula. O que permite essa afirmação? 
(A) o título do texto. 
(B) a paragrafação. 

(C) a pontuação. 
(D) a moral no final.

. 
 
 
AULA 45 
 
LEIA O TEXTO: 

Serafina e Virgulina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Qual o nome da formiga mais velha? 
(A) Virgulina. 
(B) Serafina. 

(C) Josefina. 
(D) Joaquina.

 
2 – Como as formigas iam para o formigueiro? 
(A) dançando. 
(B) marchando. 

(D) em fila. 
(D) em dupla. 

 
3 – Qual o melhor adjetivo para as formigas? 
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(A) velozes. 
(B) lentas. 

 (C) barulhentas. 
(D) Sonolentas. 

 
 
4 – Quem disse: “Posso até, de vez em quando, passar na casa da minhoca Filoca e comer um 
pouco de feijão com farofa?
(A) Joaquina.  
(B) Virgulina. 

(C) Josefina. 
(D) Serafina 

 
5 – O que aconteceu com o formigueiro embaixo da figueira? 
(A) afundou. 
(B) alagou. 

(C) incendiou 
(D) desbarrancou. 

 
4 – Onde fica o novo formigueiro? 
(A) perto da plantação de couve. 
(B) perto do pomar. 

(C) perto da piscina. 
(D) no jardim.  

 
5 – Na frase “Ele não tem as paredes mofadas, fica mais perto do seu trabalho e você não precisa 
sair afobada”, a palavra em negrito significa: 
(A) apressada. (B) atarefada. (C) cansada. (D) chateada 
 
 
AULAS 46 E 47 
 
LEIA O TEXTO COM MUITA ATENÇÃO, VOCÊ USARÁ AS INFORMAÇÕES NAS PRÓXIMAS 
AULAS: 
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AULAS 48 E 49 
 
 
EXPRESSÕES POPULARES. 
 
 

1. No livro “O menino maluquinho”, encontramos algumas expressões populares. Explique o que o 
autor queria dizer com cada uma das expressões abaixo: 

 

a) ELE TINHA OLHO MAIOR QUE A  BARRIGA. 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

B)  TINHA VENTO NOS PÉ. 
 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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SOBRE O AUTOR 
 

 
 
QUANDO MENINO, ZIRALDO, COSTUMAVA DESENHAR PELA CASA INTEIRA, EM CARATINGA, 
NO VALE DO RIO DOCE. E OS PAIS, ZIZINHA E GERALDO, NUNCA O REPREENDERAM POR ISSO, 
MUITO PELO CONTRÁRIO. SURGIAM ALI OS PRIMEIROS RABISCOS DE PERSONAGENS QUE 
IRIAM NASCER ANOS DEPOIS E CONQUISTAR VÁRIAS GERAÇÕES, COMO A TURMA DO 
PERERÊ, A SUPERMÃE, A VOVÓ DELÍCIA E, É CLARO, O MENINO MALUQUINHO. SEU MAIOR 
SUCESSO EDITORIAL, COM MAIS DE 100 EDIÇÕES E 2,8 MILHÕES DE EXEMPLARES VENDIDOS. 
 
 
 
2- RESPONDA: 
 

A) O texto acima fala sobre o quem? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

B) Procure no texto as seguintes informações: 
 
- Nome do pai e da mãe de Ziraldo: _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
-Cidade onde ele nasceu______________________________________________________________ 
 
- Número de edições do livro “ O menino maluquinho”._______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 50 
 
 
No livro “O menino maluquinho” algumas palavras  não são usadas com frequência. Vamos pesquisar, 
descobrir o significado delas e responder. 
 

1- MEU NETO É UM SUBVERSIVO. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

2- ESCALACRAVA NOS  PARALELEPÍPEDOS. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

11 



 

 

3- É TANTA BANDAGEM NA VOLTA  DAS FÉRIAS. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

4- GANHAVA O APELIDO DE  MÚMIA. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

5- O menino maluquinho tinha dez  namoradas. Ele desenhava corações nos troncos das árvores e 
escrevia versinhos. 

 
 
Você gostou do versinho? Por quê? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

6- Escolha uma pessoa da sua família e crie um  versinho para ela. 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
AULAS 51 E 52 
 
 
Sua opinião sobre o livro. “ O menino maluquinho”. 
 
 

1- O que você achou do personagem principal da história? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

2- Na sua opinião, ele é realmente maluquinho? Por quê? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3- Você considera algumas das brincadeiras que o maluquinho faz perigosas? Quais? Por quê? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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4- Você gostou da história? O que mais gostou? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
5- o que você não gostou? 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
AULAS  53 e 54 
 
 
PRONOMES PESSOAIS. 
 

São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso.  

Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós, usa os pronomes tu, vós, você ou vocês 
para designar a quem se dirige e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou às 
pessoas de quem fala.  

Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções que exercem nas orações, podendo 
ser do caso reto ou do caso oblíquo. 

 
Pronome Reto 

Pronome pessoal do caso reto é aquele que, na sentença, exerce a função de sujeito ou 
predicativo do sujeito. Por exemplo:  

Nós lhe ofertamos flores. 

Os pronomes retos apresentam flexão de número, gênero (apenas na 3ª pessoa) e pessoa, 
sendo essa última a principal flexão, uma vez que marca a pessoa do discurso. Dessa forma, o 
quadro dos pronomes retos é assim configurado: 

- 1ª pessoa do singular: eu 

- 2ª pessoa do singular: tu 

- 3ª pessoa do singular: ele, ela 

- 1ª pessoa do plural: nós 

- 2ª pessoa do plural: vós 

- 3ª pessoa do plural: eles, elas 
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Uso  de pronomes pessoais. 
 
 
Reescreva as frases abaixo substituindo corretamente os nomes sublinhados por pronomes: 
 

ELE – ELA – ELES – ELAS – NÓS 
 

1- Os meninos encontraram um baú. 
_____________________________________________________________________________ 
 

2- As formigas eram vigiadas para não cortarem as folhas da árvore. 
_____________________________________________________________________________ 
 

3- O jardineiro cuidava muito bem das flores. 
_____________________________________________________________________________ 
 

4- A árvore ficou grande e cheia de galhos, uma beleza! 
_____________________________________________________________________________ 
 

5- Eu, meus amigos e minha família trocamos presentes no Natal. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

6- Ana Paula trouxe uma surpresa para a turma. 
_____________________________________________________________________________ 
 

7- Os bombeiros chegaram muito rápido ao local do acidente. 
_____________________________________________________________________________ 
 

8- Eu e minha mãe fomos ao aeroporto. 
_____________________________________________________________________________ 
 

9- Júlia e Sônia são muito amigas. 
_____________________________________________________________________________ 
 

10- Paula e João trabalham juntos. 
_____________________________________________________________________________ 
 
AULA 55 
 
 
Assista o vídeo da música “O Pinguim”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7-w3Dlm5OUM 
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1- Você acha que quem fala com o pinguim é: 

 
A- Uma menina          
B- Um menino. 
C- Um adulto

 
2- Em que parte do dia a pessoa encontrou-se com o pinguim? 
a- Manhã    b- Tarde c- Noite 

 
3- Copie do texto a parte que confirma a sua resposta anterior. 

____________________________________________________________________ 
 

4- O pinguim é: 
a- Uma ave b- Um peixe c- Um mamífero 

 
5- Ele é um animal: 

A- Doméstico B- Silvestre 
 
 
AULAS 56 E 57 

 
LEIA O TEXTO: 
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RESPONDA: 
 

1- Quantos parágrafos apresenta o texto? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

2- Quantos dois pontos aparecem no texto? 
_________________________________________________________________________________ 
 

3- Qual a quantidade de travessões foram usadas neste texto? 
_________________________________________________________________________________ 
 

4- Qual o sinal de pontuação mais aparece no texto? 
_________________________________________________________________________________ 
 

5- Este texto é: 
a) Uma fábula b) Uma carta c) Um conto d) Um bilhete 
 
6- O texto foi retirado: 
a) Do jornal b) Do livro c) Do gibi d) Do atlas 
 

16 



 

 

7- A palavra “choramingou” expressa no texto quee dizer: 
a) Lamentar b) Decepcionar c) Conformar d) Festejar 
 
 
AULAS 58 E 59 
 
Leia o texto: 
 

 
1- Qual é o título dessa poesia? 

____________________________________________________________________________ 
 

 
2- Qual é o nome da autora? 

____________________________________________________________________________ 
 
 

3- Onde mora Chico Cochicho? 
____________________________________________________________________________ 
 

4- Se você for na chácara do Chico, o que você pode achar lá?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5- Escreva três  coisas que você nunca vai achar nesta chácara. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

6- Algumas palavras do quadro estão escritas incorretamente. Reescreva-as, fazendo as correções 
necessárias. 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
AULA 60 
 
LEIA: 
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ATIVIDADES. 
Leia as frases e faça a classificação: 

1- Onde foi Juliana? __________________________________________ 
2- Juliana não está em casa. ___________________________________ 
3- Juliana foi ao cinema._______________________________________ 
4- Por que você só chegou a hora?______________________________ 
5- Que absurdo! _____________________________________________ 
6- Hoje não vai chover. _______________________________________ 
7- Amanhã eu vou trabalhar de manhã. __________________________ 
8- Eu não quero comer agora. __________________________________ 
9- As crianças estão no quarto. _________________________________ 
10- Que criança educada! ______________________________________ 

 

MATEMÁTICA 
 
AULAS 41 e 42 
 
 
1 – Calcule mentalmente o resultado de cada adição escrita abaixo. 

 
 
 

 
 

2 – Vamos recordar os nomes dos termos de uma adição: 
 
 
 
 

Operação Resultado 

11 + 29  

12 + 29  

13 + 29  

14 + 29  

 

Operação Resultado 

31 + 52  

32 + 53  

33 + 54  

34 + 55  

 

Operação Resultado 

13 + 25  

23 + 25  

33 + 25  

43 + 25  

 

Operação Resultado 

7 + 42  

17 + 52  

27 + 62  

37 + 72  
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Primeira parcela  7 6 

Segunda parcela + 2 1 

Soma ou total 
 

9 7 

 
a) Em uma adição em que as parcelas são 13  e 25, qual é o total? _______________________________________ 

b) Em uma adição, a primeira parcela é 52 e o total é 98. Qual o valor da segunda parcela?____________ 

c) Em uma adição, a primeira parcela é 50 e o total é 100. Qual o valor da segunda parcela? _________ 

d) Em uma adiçãoem que as parcelas são 20 e 30, qual é o total? ______________________________ 

 

 

AULAS 43 e 44 
 
 
Calcule mentalmente o resultado de cada  subtração escrita abaixo. 
 

 

Vamos recordar  os nomes dos termos de uma subtração: 

Minuendo  6 7 

Subtraendo – 2 1 

Resto ou diferença  4 6 

 

a) Em uma subtração em que o minuendo é 87 e o subtraendo é 23, qual é o resto? _______________________ 
b) Em uma subtração, o minuendo é 86 e o resto é 13. Qual é o valor do subtraendo? _______________ 
c) Em uma subtração em que o minuendo é 100 e o subtraendo é 50, qual é o resto? _______________ 
d) Em uma subtração, o minuendo é 50 e o  resto é 25. Qual é o valor do subtraendo? ______________ 
 

 

Operação Resultado 

44 – 13  

45 – 13  

46 – 13  

47 – 13  

Operação Resultado 

28 – 11  

38 – 11  

48 – 11  

58 – 11  
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AULA 45 
 
 
A professora de Beatriz distribuiu as seguintes fichas aos seus alunos: 
 

 

 

 

1 – E pediu que organizassem essas fichas em ordem crescente. Vamos ajudá-los, escrevendo os 
números no espaço abaixo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

2 – Localize as fichas que apresentam números pares e coloque-os em ordem decrescente. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Qual a ficha que apresenta o maior número ímpar? ___________________________________ 
4 – qual a ficha que apresenta o menor número ímpar? __________________________________ 
5 – Qual a ficha que apresenta o maior número par? _____________________________________ 
6 – Qual a ficha que apresenta o menor número par? ____________________________________ 
 
 
AULA 46 e 47 
 
Um grupo de crianças aprendeu a jogar bafo, antiga brincadeira com figurinhas. Você conhece 
o jogo de bafo? Animados com o jogo, propuseram algumas situações para serem resolvidas usando 
apenas cálculo mental. Resolva você também. 
 

A. André tinha 27 figurinhas e Paulo, 18 
figurinhas. Quantas figurinhas tinham os 
dois juntos? 

D. Alice e Bruno juntaram suas figurinhas num 
total de 58. Como Alice tinha 31 
figurinhas, qual era a quantidade de figu- 
rinhas de Bruno? 

  

999 993 900 

910 950 987 

905 920 1.000 

21 



 

 

 
 
 

AULAS 48 e 49 
 
 
1 – Muitas crianças, e também adultos, gostam de fazer coleções de figurinhas, de chaveiros, de 
cartões-postais e de selos. Quatro amigos que colecionam cards contaram quantos tinham. 
 

Pedro tem 8 grupos de 10, mais 5 Alex tem 10 grupos de 10, mais 2 

Mateus tem 9 grupos de 10, mais 9 André tem 11 grupos de 10 

 
a) Quantos cards tem cada um? 
Pedro: _____________________________________________________________________________ 
Mateus: ____________________________________________________________________________ 
Alex: ______________________________________________________________________________ 
André: _____________________________________________________________________________ 
 

b) Quem tem mais cards? ______________________________________________________________ 

c) Quem tem menos cards? ____________________________________________________________ 
 
 
2 – Observe a tabela 
 
 

B. Rubens tinha algumas figurinhas, ganhou 15 
no jogo e ficou com 37. Quantas figu- rinhas 
ele possuía? 

E. Marcelo tinha 19 figurinhas, ganhou 
algumas e ficou com 25. Quantas figuri- 
nhas ele ganhou? 

  

C. No início de um jogo, Luara tinha algumas 
figurinhas. No decorrer do jogo ela perdeu 12 
e terminou o jogo com 25 figurinhas. 
Quantas figurinhas ela possuía no início do 
jogo? 

F. No início de um jogo, Tereza tinha 37 
figurinhas. Ela terminou o jogo com 25 
figurinhas. O que aconteceu no decorrer do 
jogo? 
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a) Qual dessas árvores frutíferas leva mais tempo para dar frutos? 
___________________________________________________________________________________ 

b) Quais informações estão registradas na segunda coluna? 

___________________________________________________________________________________ 

c) Quais informações podem ser obtidas na quarta coluna? 

___________________________________________________________________________________ 

d) Com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura? E de 
quanto será? 

_________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Alice registrou em tabelas os arredondamentos feitos numa listagem de números. Observe 
o que ela já preencheu e complete os demais. 

 

 

 

 

Árvores Frutíferas 

 
FRUTA 

ALTURA DA 
MUDA 

(centímetro) 

TEMPO 
ATÉ 
FRUTIFICAR 

ALTURA DA 
ÁRVORE 

(metro) 

Caju 20 3 anos 7 a 10 

Goiaba 20 a 30 3 anos 3 a 5 

Laranja 80 3 anos 3 

Limão 80 3 anos 3 

Maçã 80 3 anos 3 a 5 

Pera 80 5 anos 3 a 5 

Pêssego 80 3 anos 3 a 5 

NÚMERO 
NÚMERO 

ARREDONDADO 

23 20 

41 40 

133 130 

432  

571  

661  

991  

 

NÚMERO 
NÚMERO 

ARREDONDADO 

19 20 

48 50 

156 160 

427  

579  

669  

987  
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AULA 50 
 
1 – A professora de Joana colocou sobre a mesa as seguintes formas geométricas. Em  seguida, disse a  
ela: “ Observe  essas formas. Pensei   em   uma  delas  e  você  terá  que  adivinhar qual é”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Circule a forma que a professora de Joana pensou. 
 
b) Qual foi a melhor “dica”? _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
c) Que “dica” você daria ára a pessoa acertar a forma geométrica arredondada?  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2 – Responda. 
 
a) Os amigos Giovani, Gustavo e Soraia – conversando durante o intervalo na escola – descobriram 
que fazem aniversário no mesmo dia do mês. Perceberam, ainda, que Gustavo e Soraia não têm a 
mesma idade e que ele é um ano mais velho que ela. Como Soraia nasceu no dia 12/06/2004, qual 
a data de nascimento de Gustavo? 
 

b) Giovani nasceu três meses depois de Soraia. Em que mês Giovani nasceu? 

___________________________________________________________________________________ 

c) Gustavo nasceu três meses depois de Giovani. Em que mês Gustavo nasceu? 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
AULAS 51 e 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não se parece com uma lata de suco. 

Não tem superfície arredondada. 

Tem superfície quadrada. 

Tem superfícies triangulares. 
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Utilize a operação inversa para calcular o valor de cada quadrinho. 

1)  
 
         ++   + 39 = 151 
 
 
Resposta: _______________________________________________________________________________ 
 
2) 
 
               - 59 = 203 
 
 
Resposta: _______________________________________________________________________________ 
 
3) 
 

  + 13.000 = 
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Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 
4) 
                - 1732 = 1935 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 

 
5) 
 
                  + 64 = 240 
 
Resposta: _____________________________________________________________________________ 
 
6) 
 
                  - 45 = 98 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 
7) 
 
               - 128 = 450 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 
8)   
                + 21 = 99 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 
9)   
                 + 43 = 90 
 
Resposta: ______________________________________________________________________________ 
 
10) 
                 -  14 = 50 
 
Resposta:  _____________________________________________________________________________ 
 
 
AULAS 53 e 54 
 

Prismas 

Os prismas são sólidos geométricos formados por duas bases, que são polígonos quaisquer congruentes e 
paralelos, e por faces laterais que sempre são paralelogramos. 

Nos prismas, a quantidade de faces laterais também é igual ao número de lados de uma de suas bases. Sendo 
assim, sua planificação sempre apresenta dois polígonos congruentes e alguns paralelogramos, que só serão 
todos iguais se as bases do prisma forem regulares. 
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Cones 

Os cones são sólidos geométricos formados por um círculo, que é sua base, e por uma superfície curva no 
formato de funil. As duas figuras geométricas resultantes da planificação de um cone são um setor circular 
e um círculo. Veja: 

 

Cilindros 

Os cilindros são sólidos geométricos cujas bases são dois círculos paralelos e congruentes. Em sua 
planificação, temos dois círculos e um retângulo. Veja: 
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ATIVIDADES 
 
Ligue os sólidos às suas planificações: 
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AULA 55 

a

 
 
ATIVIDADES 
 
 
Calcule o perímetro de cada polígono. 
 

_______________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
 

c) _____________________________________________________ 
 

d)       ________________________________________________________ 
 

 
AULAS  56 E 57 
 
Temperatura ambiente. 
A temperatura ambiente é o nome dado à temperatura do ar em um determinando ambiente, sem 
a influência da troca de calor com fontes calóricas. Também é considerada temperatura ambiente 
em termos laboratoriais a temperatura média de 22ºC ou 23ºC. 
 
Observe os gráficos de temperatura de cidades brasileiras. 

 
1) Qual é a cidade que registrou a menor temperatura? 

__________________________________________________________________________ 
2) Qual é a cidade que registrou a maior temperatura? 

__________________________________________________________________________ 
3) Você sabe o que significa temperatura máxima e temperatura mínima? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4) Qual foi a temperatura mais alta registrada em Brasília? 
__________________________________________________________________________ 
 

5) Observe o gráfico das temperaturas registradas em Campo Grande no dia 17 de julho. 
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a) Qual foi o horário mais frio do dia?___________________________________________ 

 
b) E o de mais calor? ________________________________________________________ 

 
 

c) Amplitude térmica é a diferença entre a maior e menor temperatura registrada no dia. Qual 
foi a amplitude térmica registrada em Campo Grande no dia 17 de julho? 
_______________________________________________________________________ 

 
 
AULAS 58 E 59 
 
LEITURA DE GRÁFICO DE BARRAS 
 

1) Observe o gráfico de brinquedos de Higor. Cada barra corresponde a um brinquedo. 
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AGORA RESPONDA: 
 
A) Quantas bolas Higor tem?______________________________________________________ 

 
B) Quantos carrinhos? ___________________________________________________________ 

 
C) Quantos jogos? ______________________________________________________________ 

 
D) Quantos jogos Higor tem a mais que bolas?________________________________________ 

 
E) Quantos carrinhos faltam para Higor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos? 

___________________________________________________________________________ 
 

2) Higor tem quantos brinquedos no total? ____________________________________________ 
 

3) Para agrupar uma dezena de brinquedos é só juntar: 
a) Jogos e bolas 
b) Carrinhos e bolas. 
c) Carrinhos e jogos. 

 

AULA 60 
 
GRÁFICO DE LINHAS 
 
Hoje vamos aprender a ler gráfico de linhas.  
O gráfico abaixo: 

 
 
Ele mostra o faturamento de uma empresa nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
Os pontos indicam o valor do faturamento. 
Em 2015 o faturamento foi de R$ 18.000,00. Em 2018 ficou entre 10 e 12 mil. 
AGORA VAMOS VER SE VOCÊ ESTÁ CRAQUE NA LEITURA DE GRÁFICO DE LINHAS. 
 

1- Observe o gráfico abaixo e responda as questões: 
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O gráfico mostra as vendas que Paulo fez nos meses de julho à dezembro.  

a) Qual foi o mês que ele vendeu mais? __________________________________________ 
b) Quais os meses em  que as vendas ficaram iguais?_______________________________ 
c) Qual o total de vendas de Paulo nos meses de outubro, novembro e dezembro?  

_________________________________________________________________________ 
 
 

 
HISTÓRIA 

 

AULAS 17 E 18 
 
Leia o texto com atenção. 
  
 Assim como José Antonio Pereira, muitos imigrantes chegaram até o município de Campo Grande 
em busca de prosperidade. Dos imigrantes que escolheram a cidade Morena como nova terra para viver, 
muitos são estrangeiros, outros de diferentes estados do Brasil. Essas pessoas influenciaram a culinária 
campo-grandense.  
 Em Campo Grande é possível reunir, numa única mesa, o sobá da região central, o porco no rolete 
apreciado ao norte, a sopa paraguaia comum no sul, a linguiça típica do sudoeste, o peixe à pantaneira 
assado na telha do lado oeste, o arroz com guariroba, frango ao molho pardo com quiabo e pimenta 
malagueta, além do arroz com pequi herdados dos vizinhos mineiros e goianos, e muito apreciados na 
região Leste do Estado. No café da manhã tem que ter o tradicional quebra-torto – um verdadeiro almoço, 
onde se inclui de tudo, da linguiça ao ovo frito, com sopa paraguaia, chipa, lambreado (bife com ovo e 
farinha de mandioca) e ensopado de batata e carne. Alguns pratos, no entanto, têm a preferência em 
todas as regiões – chipa (pão de queijo frito ou assado), churrasco com mandioca e “sopa” paraguaia, 
que na verdade é um bolo de queijo, milho e cebola, iguaria indispensável na mesa dos sul-mato-
grossenses. Tudo isso depois de uma sessão de tereré, a bebida mais popular no Paraguai. [...]  
 
     Texto adaptado de “A história e a cultura mestiça que moldaram a identidade de Campo Grande”. Daniela Lima  
 
1 – O que José Antonio Pereira e muitos outros imigrantes buscavam em Campo Grande? 
(A) saúde. 
(B) alimentos. 
(C) prosperidade 
(D) casamento. 
 
 
2 – O sobá e a sopa paraguaia, muito apreciados na alimentação do povo campo-grandense é  de origem 
 
(A)árabe e japonesa. 
(B) italiana e espanhola. 

(C) japonesa e paraguaia. 
(D) paraguaia e italiana. 
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3 – Complete as lacunas com a alternativa correta. 
 
O tereré consumido em Campo Grande, também é a bebida mais popular no Paraguai. O tereré se 
toma na _______________, mas não é chimarrão. Tem que ser _____________, ao contrário do 
mate gaúcho, servido quente, na chaleira 
 
(A) garrafa – gelado. 
(B) guampa – gelado. 
(C) taça – quente. 
(D) guampa – quente. 
 
 
4 – Explique o que é o quebra-torto, muito consumido no café da manhã. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5 – Qual dos pratos culinários citados no texto você conhece e costuma apreciar na sua alimentação? Se 
quiser, escreva um pouco sobre esse prato (do que é feito, como é feito, aonde você compra). 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
AULAS 19 E 20 
 

Aniversário de Campo Grande 

O aniversário de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é comemorado dia 26 de agosto. 

Em 21 de junho de 1872, o mineiro José Antônio Pereira se estabeleceu, com mais 62 pessoas, no Arraial 
de Santo Antônio.  

Em 1899, com o crescimento consolidado, o fundador pede sua emancipação e a obtém em 26 de agosto. 
Surge, então, a cidade de Santo Antônio de Campo Grande, que hoje conta com mais de 800 mil 
habitantes. 
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A elevação da cidade como capital do estado de Mato Grosso do Sul se deu quando esta unidade da 
federação foi criada. 

A região sul do estado desejava a separação e a conseguiu em 11 de outubro de 1977, quando o 
presidente Ernesto Geisel assinou o decreto que separava os territórios. 

Desde então, ambos os estados conheceram crescimento e prosperidade econômica trazida pela 
pecuária e turismo. Igualmente, a cidade é importante polo cultural do estado. 

Campo Grande é conhecida como "Cidade Morena", "Capital do Ipês" e "Capital do Cerrado Meridional". 

Esse município é berço das atrizes Glauce Rocha (1930-1971) e Aracy Balabanian (1940). Igualmente, 
a cidade viu nascer o político e ex-presidente Jânio Quadros (1917-1992). 

ATIVIDADES 
 

1) Qual é a data de aniversário da cidade de Campo Grande? 
_____________________________________________________________________________ 

2) Por que Campo Grande passou a ser capital de estado em 11 de outubro de 1977? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3) Quais são as atrizes que nasceram em Campo Grande? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
AULAS 21 E 22 
Assista o vídeo abaixo: 
 
http://www.azinteligencia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:querida-
morena&catid=56:4o-ano&Itemid=109 
 
Campo-grandense de coração, Palmira presenteou a cidade com poemas - CREDITO: CAMPO  
GRANDE NEWS 
 
Nascida no dia do aniversário de Campo Grande Palmira Arruda Vasconcelos sempre se considerou 
"forasteira por acidente" na “querida morena” que amou de coração desde o primeiro instante. 
Palmira abandonou vida no interior de São Paulo para recomeçar em Campo Grande. Na época, ela era 
diretora de escola aposentada e com a doença do marido, ficou responsável pelo sustento da casa.   
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SOU FORASTEIRA, VOCÊ SABE 
MAS FOI UM ACIDENTE 

NASCER LONGE DE VOCÊ 
LÁ NO ORIENTE 

 
AQUI FINQUEI MINHAS RAIZES 

TRONCO DE ARUEIRA FORTE E FIRME 
ESQUECENDO A INJUSTIÇA, A MORTE E A DOR 

E DEI-ME A VOCÊ POR ADOÇÃO 
CAMPO GRANDE, MORENA, MEU AMOR. 

 
SEUS HORIZONTES LARGOS 

SÃO OS BRAÇOS QUE ME ACOLHERAM COM MEIGUICE 
QUE SÓ MORENAS, BEM CABOCLAS ,PODEM TER 

MISTURANDO CARINHO E A DENGUICE 
 

NA HOSPITALIDADE DE SEUS FILHOS 
CRESCEMOS TODOS JUNTOS, COMO IRMÃOS 

COMO CRESCEM LADO A LADO 
O ESPINHO E A FLOR 

 
CAMPO GRANDE, MORENA, MEU AMOR 

 
CHEGUEI COMO CHEGA O APITO DO TREM 

RASGANDO O SILÊNCIO QUE FAZ TANTO BEM 
PORQUE O AGITO DO PROGRESSO É EXIGENTE 

NÃO OLHA PARA TRÁS, SÓ PARA FRENTE 
NÃO ACEITA O COMUM, NEM OLIENADO 
MUDA DE RUMO COMO MUDA O VENTO 
SE CAI, LEVANTA COM DETERMINAÇÃO 

SEGUE EM FRENTE COM TODO DESTEMOR 
COMO SEGUE VOCÊ. 

CAMPO GRANDE, MEU AMOR 
 
 
RESPONDA: 
 

1) Por que a autora diz que é forasteira? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2) Por que Campo Grande é chamada, no poema, de morena? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

3) A que a autora compara sua chegada a Campo Grande para rasgar o silêncio? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4) Segundo a autora, o povo campograndense é: 
a- Hostil 
b- Hospitaleiro 

c- Egoísta 
d- Bagunceiro 

 

AULAS 23 E 24 
 

Faça um desenho para homenagear Campo Grande pelo seu aniversário de 121 anos. 
Tire uma foto e envie para sua professora. 

36 



 

 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
AULA 9 

Cartografia 

São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos necessários para 

que uma mera figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou cartograma, que é 

feito com rigor científico para representar uma determinada área da superfície terrestre. Em 

geral, os mapas costumam apresentar as seguintes composições: título, orientação, 

legenda, escala e projeção cartográfica. Esses são elementos obrigatórios de um mapa, 

embora nem sempre estejam presentes em 

todos os mapas que vemos por aí. De toda 

forma, para melhor interpretarmos as 

informações cartográficas, preciso 

conhecer esses instrumentos, procurando 

saber o que eles são, o que indicam e quais 

são as suas funções no processo de 

comunicação, haja vista que os mapas 

também são formas de linguagem. 

Observemos, no mapa ao lado, como se 

apresentam as diferentes partes de um 

mapa 

 
1 – Qual alternativa apresenta todos os elementos de um mapa? 
(A) orientação, legenda, escala e projeção cartográfica.  
(B) título, orientação e escala. 
(C) título, legenda, escala e projeção cartográfica. 
(D) título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. 
 
 
2 – Cartografia é a parte da ciência que estuda 
(A) as células. (B) os mapas. (C) os gráficos. (D) o tempo. 
 
 
3 – Cartógrafo é o profissional que desenha 
(A) quadrinhos. 
(B) selos. 

(C) mapas. 
(D) planta de casas

 
                                                         

AULA 10 
 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
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 O Estado de Mato Grosso do Sul está localizado na região Centro-Oeste do Brasil. A capital é 
Campo Grande e a sigla MS. Quem nasce no Mato Grosso do Sul é sul-mato-grossense. 
  

Os 79 municípios do estado estão distribuídos em uma área de 357.145.534 mil quilômetros 
quadrados. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada é de 
2,6 milhões de habitantes. As cidades mais importantes são: a capital Campo Grande, Dourados, 
Corumbá e Três Lagoas. 
 Mato Grosso do Sul era parte do território do Estado do Mato Grosso. Políticos e empresários da 
região de Campo Grande iniciaram um movimento separatista que teve êxito na década de 70, quando 
foi assinada a criação de um novo estado. 
 O decreto-lei que estabeleceu a criação do Mato Grosso do Sul foi assinado em 11 de outubro de 
1977. Até então, o estado era parte do Mato Grosso. O novo estado passou a existir como unidade da 
Federação em 1 de janeiro de 1977. 
 Entre as justificativas para o desmembramento estava a dificuldade de administrar Mato Grosso 
porque a área era muito extensa.  
 A cultura sul-mato-grossense é reflexo da diversidade de povos que habitam o local. As principais 
influências são dos vizinhos paraguaios e bolivianos. Também é marcante a presença de gaúchos que 
abriram fronteiras e criaram cidades na região. Está no Mato Grosso do Sul a terceira maior colônia 
japonesa do País.  
 
 
1 –Em qual região está localizado o Estado de Mato Grosso do Sul? 
(A) Sudeste. 
(B) Sul. 

(C) Centro-Oeste. 
(D) Nordeste. 

 

2 – Quem nasce no Mato Grosso do Sul é 
(A) mato-grossense. 
(B) campo-grandense. 

(C) mato-grossense-do-sul. 
(D) sul-mato-grossense. 

 

3 – Mato Grosso do Sul fez parte de qual Estado brasileiro? 
(A) Tocantins. 
(B) Mato Grosso. 

(C)Rondônia. 
(D) Roraima. 

 

4 – A cultura sul-mato-grossense é reflexo da diversidade de povos que habitam o local. Quais povos 
influenciaram a cultura sul-mato-grossense? 
(A) paraguaios e argentinos. 
(B) bolivianos e argentinos. 

(C) paraguaios e bolivianos. 
(D) argentinos e japoneses. 

 

5 – Mato Grosso do Sul era parte do território do Estado do Mato Grosso. Políticos e empresários da 
região de Campo Grande iniciaram um movimento separatista que teve êxito na década de 70, quando 
foi assinada a criação de um novo estado. O decreto-lei que estabeleceu a criação do Mato Grosso do 
Sul foi assinado em que dia, mês e ano? 
(A) 11 de outubro de 1977. 
(B) 12 de outubro de 1977. 

(C) 11 de novembro de 1976. 
(D) 12 d outubro de 1976 

 
 

AULA 11 

BANDEIRA DE MATO GROSSO DO SUL 

A bandeira de MS foi instituída pelo Decreto Estadual nº1 de 1º de janeiro de 1979. Foi projetada por 
Mauro Michael Munhoz. Em 2005, foi criada a faixa governamental de Mato Grosso do Sul, tendo 
harmonia com a bandeira e com o brasão. A faixa governamental também é oficializada como um 
símbolo do Estado. 
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Cada cor presente na bandeira do Mato Grosso do Sul possui um significado: 

 O verde representa a riqueza das matas e dos campos; 
 O branco simboliza a paz e a amizade; 
 O azul representa o céu sul-mato-grossense e a esperança do povo; 
 O amarelo simboliza a riqueza adquirida através do trabalho do povo. 

BRASÃO DE MATO GROSSO DO SUL 

O escudo de Mato Grosso do Sul foi oficializado pelo Decreto Estadual nº 2, de 1º de janeiro de 1979. 
Foi projetado por José Luiz de Moura Pereira. 

 

 

 

 

HINO DE MATO GROSSO DO SUL 

O hino do estado de Mato Grosso do Sul foi escolhido por concurso. Instituído pelo Decreto Estadual 
nº 3 de 1 de janeiro de 1979 tem a letra de Jorge Antônio Siufi e Otávio Gonçalves Gomes e a música 
de Radamés Gnattali. 

O hino ressalta as belezas naturais do Estado e traz diversos personagens históricos. São eles: 

 Vespasiano Martins: Político que lutou pela divisão do Estado, foi prefeito de Campo Grande 
e também senador; 

 Camisão e Antônio João: Heróis que lutaram na Guerra do Paraguai em defesa das terras 
sul-mato-grossenses; 

 Guaicurus: Conhecido como índios cavaleiros, são lembrados pela habilidade em lutar, 
resistindo a influência de outros povos; 

 Ricardo Franco: Protetor do Forte Coimbra. 

Letra e Música 

Os celeiros de farturas, 
Sob um céu de puro azul, 
Reforjaram em Mato Grosso do Sul 
Uma gente audaz. 

Tuas matas e teus campos, 
O esplendor do Pantanal, 
E teus rios são tão ricos 
Que não há igual. 

(Estribilho) 

A pujança e a grandeza 
de fertilidades mil, 
São o orgulho e a certeza 
Do futuro do Brasil. 

Moldurados pelas serras, 
Campos grandes: Vacaria, 

Rememoram desbravadores, 
Heróis, tanta galhardia! 

Vespasiano, Camisão 
E o tenente Antônio João, 
Guaicurus, Ricardo Franco, 
Glória e tradição! 

(Estribilho) 

A pujança e a grandeza 
de fertilidades mil, 
São o orgulho e a certeza 
Do futuro do Brasil. 

Letra por Jorge Antonio Siufi e Otávio 
Gonçalves Gomes 
Melodia por Radamés Gna
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1 - A bandeira de MS foi instituída pelo Decreto Estadual nº1 de 1º de janeiro de 1979. Quem a projetou? 
(A) Mariano Munhoz. 
(B) Mauro Michael Munhoz. 

(C) Michael Angelo. 
(D) Mauro Angelo Munhoz. 

 
 
2 – Cada cor presente na bandeira do Mato Grosso do Sul possui um significado: 
a) o que o verde representa? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

b) O que o branco simboliza? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

c) O que o azul representa?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

d) O que o amarelo simboliza?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
3 - O escudo de Mato Grosso do Sul foi oficializado pelo Decreto Estadual nº 2, de 1º de Janeiro de 1979. 
Quem o projetou? 
(A) José Luiz de Moura Pereira. 
(B) João Luiz Pereira. 

(C) José Ferreira de Souza. 
(D) João Pereira Marques. 

 
 
4 – Leia o trecho que fala sobre o Hino de Mato Grosso do Sul e também faça a leitura do hino. Sobre o 
que ele (o hino) fala? 
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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CIÊNCIAS 

 
AULAS 22 E 23 
 
Hábitos alimentares: classificação 
As plantas se alimentam sintetizando substâncias orgânicas a partir de moléculas mais simples, obtendo 
energia do Sol para tal. Assim, são autotróficas e produtoras da biomassa que sustentará toda a teia 
alimentar. 
 
Animais que se alimentam de partes vivas de plantas ou de algas são chamados herbívoros, no entanto, 
alguns desses podem complementar a dieta com carne, mas de forma bem esporádica. 
 
Dentre os herbívoros, temos os frugívoros: aqueles que se alimentam de frutos, tal como alguns 
morcegos; nectívoros, tendo o néctar como fonte de energia, como determinadas borboletas; dentre 
outros. 
 
Carnívoros, basicamente, tem como dieta animais herbívoros. O corpo desses indivíduos possui 
determinadas especializações – tal como garras e dentes afiados – que permitem caçar a presa, rasgar 
e triturar os tecidos animais de forma mais hábil. Escorpiões, leões, joaninhas (se alimentam de pulgões) 
e determinados parasitas são exemplos de animais com este tipo de dieta. 
 
Onívoros se alimentam tanto de tecidos animais quanto vegetais. Um exemplo é o lobo guará: roedores, 
aves, anfíbios, répteis, caules, mel e frutos fazem parte de sua alimentação. Inclusive, o lobo possui um 
grande papel na dispersão da Solanum lycocarpum, planta conhecida popularmente como “lobeira”: ao 
defecar, libera em suas fezes as sementes do fruto ingerido. 
 
Detritívoros são aqueles que se nutrem ingerindo matéria orgânica ou restos e partes mortas de outros 
seres. Urubus, hienas e determinados moluscos são alguns exemplos. 
 
RESPONDA: 
 

1- Como as plantas se alimentam? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2- Animais que se alimentam de partes vivas de plantas são: 
a) Herbívoros 
b) Carnívoros 
c) Onívoros 
d) Detritívoros 

 
3- O que sao herbívoros frugívoros? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4- Animais que se alimentam de animais herbívoros são... 
Herbívoros 

            Carnívoros 
            Onívoros 

Detritívoros 
5- Do que se alimentam animais onívoros? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6- E os detritívos? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
AULA 24 
ASSISTA O VÍDEO:  
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https://www.youtube.com/watch?v=vxJKAKZ2FwsV 
 
 

Classifique os animais em:  
a) Herbívoros 
b) Carnívoros 
c) Onívoros 
d) Detritívoros 

1- VACA 
 

 
 

2- GALINHA 

 
 

3- LEÃO 

 
 
 

 

4- CAPIVARA  

 
 

5- GATO 

 
 

6- HOMEM 

 
 
7- URUBU 
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AULAS 25 E 26 
 

Outras relações entre os seres vivos 
 
As interações entre os seres vivos em um ecossistema vão além das relações alimentares. No ambiente, 
os seres vivos estabelecem outras interações, chamadas relações ecológicas. Nessas relações, é 
possível que dois organismos envolvidos sejam beneficiados ou que haja prejuízo para ambas as partes. 
Também acontece de um ser vivo ter vantagens, enquanto o outro sai prejudicado. Veja alguns exemplos. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Leia as explicações e escreva o nome da relação: 
 
a) Relação em que os organismos envolvidos são prejudicados, pois competem por recursos que não 
são suficientes para todos. 
 

 
b) Relação em que dois seres vivos participantes obtêm benefícios e um não consegue sobreviver sem 
o outro. 
 

 
c) Relação em que dois organismos vivem juntos, e um é prejudicado. 
 

 
Gafanhotos são insetos que se alimentam de plantas. Se não houvesse pássaros e outros consumidores 
de gafanhotos, a população desses insetos aumentaria demais, ameaçando as plantações. 
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2 – Como podemos definir a relação entre gafanhotos e pássaros? 
 

 
 
AULA 27 
 
Leia o texto com atenção. 

 

 
 As bactérias desempenham diversos papéis importantes na natureza. Diversas bactérias habitam 
o solo e o tornam mais rico em nutrientes, facilitando o crescimento de plantas. Outras participam do 
processo de decomposição da matéria orgânica. 
 As bactérias também podem ser úteis ao ser humano de diversas formas. Elas ajudam o corpo 
humano a se defender de bactérias causadoras de doenças. 
 No campo da alimentação, elas são fundamentais na produção de alguns alimentos, como o 
queijo, vinagre, conservas, bebidas, entre outras. 
 Na medicina, as bactérias são empregadas na produção em larga escala da insulina, por exemplo. 

 
 
1 – Como as bactérias podem ser úteis ao ser humano?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2 – De que forma as bactérias podem ser utilizadas no combate às doenças?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
AULAS 28 E 29 
 

Leia o texto. 
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MICRORGANISMOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
 

O Brasil é conhecido por ter a economia fortemente baseada no agronegócio, e como todo 
processo agroindustrial gera resíduos é indispensável para o país desenvolver tecnologias que visem o  
 
aproveitamento desses materiais, de forma a convertê-los em diferentes formas secundárias de energia. 

Existem várias pesquisas em busca dessas tecnologias e entre as que incluem a participação de 
microrganismos está a produção de biogás a partir de matéria orgânica. Resíduos vegetais, dejetos 
animais, lixo residencial ou lixo industrial são materiais propícios à produção de biogás. Essa matéria 
orgânica é fermentada pela ação de bactérias em condições anaeróbicas, ou seja, na ausência de 
oxigênio, produzindo o biogás, uma mistura de dióxido de carbono e metano. O aproveitamento do biogás 
pode ser feito por meio da queima em motores para geração de energia elétrica. 

A formação do gás metano é um evento biológico específico de um pequeno grupo de bactérias, 
classificadas como metanogênicas, principalmente encontradas em ambientes exclusivamente 
anaeróbicos.” 

Fonte: https://www.grupocultivar.com.br/noticias/microrganismos-sao-agentes-de- 
transformacao-de-biomassa-em-insumos-energeticos 

 
 
 
 

Usina de biogás 
 

 
 
 
 
 
 
  
1 – O biocombustível é uma fonte energética resultante do processo de: 
 
(A)  Depósitos fósseis em grandes profundidades. 
(B) Aquecimento de placas de material semicondutor. 
(C) Movimento dos ventos captados por pás de turbinas ligadas a geradores. 
(D) Processamento de derivados de produtos agrícolas, resíduo agropecuários, entre outras fontes 

 
2 – Quais são as principais matérias primas para a produção do biogás? 
 
 

3 – Faça uma pesquisa e escreva nas linhas abaixo quais os pontos positivos e negativos 

da produção e utilização do biogás. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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AULA 30 
 
ASSISTA O VÍDEO ABAIXO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7nV2g1hi--c 
 
Vamos fazer de conta que você estava no grupo de crianças que fez a viagem ao passado. Agora você 
vai contar o que viu no passado para um amigo. Você precisa convencer seu amigo que a preservação 
é a melhor solução para nossos problemas ambientais. 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

AULAS   31 E 32 
 
LEIA O TEXTO: 
 

 
 
RESPONDA: 

1) Qual foi a descoberta que possibilitou a cura de várias doenças fatais? 
___________________________________________________________________________ 

2) Quem descobriu a penicilina? 
___________________________________________________________________________ 

3) Penicilina é um medicamento: 
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a) Analgésico  
b) Antibiótico 
c) Antiinflamatório 
d) Antitérmico 

 
4) Quais doenças deixaram de ser fatais graças a descoberta da penicilina? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

AULA 33 
Hoje vamos conhecer Alexander Fleming 
 
Alexander Fleming foi o cientista que descobriu a penicilina. A descoberta aconteceu em 1928, enquanto 
o pesquisador trabalhava num hospital de Londres, na Inglaterra, em busca de uma substância que pudesse 
ser usada no combate a infecções bacterianas (causadas por bactérias). Fleming havia trabalhado como 
médico em hospitais militares durante a Primeira Guerra Mundial e, por isso, sabia o quanto era urgente 
produzir esse medicamento.  

 

Em suas pesquisas, Fleming fazia o que os cientistas chamam de cultura, ou seja, colocava bactérias numa 
placa cheia de nutrientes, em condições ideais para elas crescerem e se multiplicarem, a fim de poder 
observá-las. Um dia, o pesquisador saiu de férias e esqueceu, em cima da mesa no laboratório, placas de 
cultura de uma bactéria responsável, na época, por graves infecções no corpo humano: a Staphylococcus 
aureus. Ao retornar, semanas depois, percebeu que algumas dessas placas estavam contaminadas com 
mofo, algo bastante comum.  

Fleming estava prestes a lavar as placas, quando Merlin Pryce, seu antigo assistente, entrou no laboratório 
e lhe perguntou como iam suas pesquisas. Fleming apanhou novamente as placas para explicar alguns 
detalhes e então percebeu que, em uma das placas, havia uma área transparente ao redor do mofo, indicando 
que não havia bactérias naquela região. Aparentemente, o fungo que tinha causado o mofo estava 
secretando uma substância que matava as bactérias.  

RESPONDA: 

1- Qual foi o ano que Alexander Fleming descobriu a penicilina? 

______________________________________________________________________________ 

2- O que significa, para os cientistas,  fazer cultura? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3- O que aconteceu quando o cientista saiu de férias? 

____________________________________________________________________________ 

4- O que Fleming percebeu quando foi explicar a seu assistente como estavam as pesquisas? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ARTE 
 
AULA 16 

ARTE POPULAR MESTRE VITALINO 
 

 
Mestre Vitalino (1909-1963) foi um artista popular brasileiro considerado um dos 

maiores artistas da história da arte do barro no Brasil. 

Vitalino Pereira dos Santos (1909-1963), conhecido como Mestre Vitalino, nasceu 

na cidade de Caruaru- Pernambuco, no dia 10 de julho de 1909. Filho de um lavrador e 

de uma artesã que fazia panelas de barro para vender na feira, desde seis anos de idade 

já fazia transparecer seu talento moldando pequenos animais com as sobras do barro. 

O barro retirado do Rio Ipojuca em cujas margens Vitalino brincava na infância, foi desde 

cedo a matéria-prima que sem imaginar mais tarde daria forma a sua arte e o tornaria 

famoso, produzindo uma arte simples que encantou o mundo e que os especialistas 

decidiram batizar como arte figurativa (descreve as manifestações artísticas que 

representam: a forma humana, os elementos da natureza e os objetos criados pelo 

homem).  

 

Banda de Músicos 
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BOI-CERÂMICA FAMILIA COLHEITA- CERÂMICA 

 

                                                  
MULHERCOM LATAD'ÁGUA-CERÂMICA NOIVOS A CAVALO–CERÂMICA 
 

 
ATIVIDADE 1 

1) Quem foi MestreVitalino? 
 

 

2) Qual é sua matéria prima para fazer suasobras? 
 

 

3) Mestre Vitalino já tinha talento quando era muito pequeno, o que ele moldava com barro? 

A cerâmica é o resultado final, é o processo de confecção da cerâmica de alta 
temperatura (até 1.300 graus), mas para virar cerâmica usa-se o 
barro. 
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AULA 17 
 

AS BANDEIRINHAS DAS FESTAS POPULARES BRASILEIRAS  
NAS TELAS DE ALFREDO VOLPI. 

 
ALFREDO VOLPI, NASCIDO NA ITÁLIA, EM 1896, FALECEU EM SÃO PAULO, EM 1988, COM SEUS 92 ANOS. 
ITALIANO DE NASCENÇA, VEIO COM SEUS PAIS PARA O BRASIL COM POUCO MAIS DE UM ANO, EM 1897. É 
CONSIDERADO UM DOS PRINCIPAIS ARTISTAS DA SEGUNDA GERAÇÃO DA ARTE MODERNA BRASILEIRA. 
GANHOU DESTAQUE COM PINTURAS REPRESENTANDO CASARIOS E BANDEIRINHAS DE FESTAS JUNINAS 
(SUA MARCA REGISTRADA). O PINTOR UTILIZAVA CORES ÚNICAS EM SUAS OBRAS QUE AS CARACTERIZAM, 
DESDE OS  TONS  DE  OCRES  ATÉ  OS  ROSAS,  VERDES  E  AZUIS “BEBÊS”. SUA PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO 
À ARTE BRASILEIRA FOI À SÉRIE DAS BANDEIRINHAS.SEMPRE ATENTO AO COTIDIANO, O PINTOR 
UTILIZAVA AS BANDEIRINHAS COMO INSTRUMENTO PARA AS ABSTRAÇÕES NA TELA, UTILIZANDO DE 
SUAS FORMAS GEOMÉTRICAS BEM DEFINIDAS DE MODO EXPRESSIVO. 
 
ATIVIDADE: 
OBSERVE AS CORES E FORMATO DESSA OBRA, COM APENAS CINCO RETAS E FACIL FAZER UMA 
BANDEIRINHA. TENTE DESENHAR AGORA NO ESPAÇO AO LADO SUA OBRA DE ARTE, PREENCHENDO TODO 
O ESPAÇO COM BANDEIRINHAS E PINTANDO COM SUAS CORES PREFERIDAS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TIRE UMA FOTO E ENVIE PARA A PROFESSORA. 
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AULA 18 

LITERATURA BRASILEIRA E O FOLCLORE 

 
A FIGURA ACIMA ILUSTRA O CONHECIDÍSSIMO ESCRITOR MONTEIRO LOBATO (1882-
1948), QUE CRIOU UM UNIVERSO INFANTIL ENRIQUECIDO PELO FOLCLORE E PELA SUA 
CRIATIVIDADE. BUSCOU O NACIONALISMO NA AÇÃO DAS PERSONAGENS QUE REFLETIAM 
NA BRASILIDADE, SENDO UM DOS MAIS COMPLETOS AUTORES DA LITERATURA 
INFANTIL. JOSÉ BENTO MONTEIRO LOBATO CRIOU, COM O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO, 
UMA OBRA VIGOROSA, FANTÁSTICA, QUE MISTURA ELEMENTOS TÍPICOS DA CULTURA 
BRASILEIRA, COMO A VIDA NA ROÇA, AS MEMÓRIAS DE INFÂNCIA LIGADAS A FORTES 
ELOS FAMILIARES COMO A CASA DOS AVÓS (NESTE CASO DA AVÓ, DONA BENTA) E 
PERSONAGENS DO FOLCLORE NACIONAL, PROPORCIONANDO PARALELAMENTE QUE 
TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE DESCOBRISSEM SUAS HISTÓRIAS TAMBÉM 
CONHECESSEM UM POUCO DA HISTÓRIA DO MUNDO EM GERAL, COM PASSAGENS PELA 
GRÉCIA ANTIGA, FÁBULAS E OUTROS MOMENTOS MARCANTES DA AVENTURA HUMANA 
NO PLANETA. 

ATIVIDADE - PERSONAGENS DO SÍTIO 
VOCÊ SABE IDENTIFICAR OS PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO?  

1- COMPLETE COM OS NOMES DOS PERSONAGENS DE ACORDO COM OS NÚMEROS.!  
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PERSONAGEM 1 ___________________ 
PERSONAGEM 2 ___________________ 
PERSONAGEM 3 ___________________ 
PERSONAGEM 4 ___________________ 
PERSONAGEM 5 ___________________ 
PERSONAGEM 6 ___________________ 
PERSONAGEM 7 ___________________ 
PERSONAGEM 8 ___________________ 
PERSONAGEM 9 ___________________ 
PERSONAGEM 10 __________________ 
 

 
2- QUAL É O SEU PERSONAGEM PREFERIDO? POR QUÊ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

AULA 19 
 

LENDAS DO  FOLCLORE BRASILEIRO 
AS LENDAS FOLCLÓRICAS REPRESENTAM O CONJUNTO DE HISTÓRIAS E CONTOS NARRADOS PELO POVO 
QUE SÃO TRANSMITIDAS DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO POR MEIO DA ORALIDADE. AS LENDAS COMBINAM 
FATOS REAIS E HISTÓRICOS COM FATOS IRREAIS QUE SÃO MERAMENTE PRODUTO DA IMAGINAÇÃO 
AVENTURESCA HUMANA. CADA REGIÃO DO BRASIL POSSUI UM ARSENAL DELAS. UMA DAS PRINCIPAIS 
LENDAS DO FOLCLORE BRASILEIRO, A CUCA É REPRESENTADA POR UMA VELHA BRUXA, COM CABEÇA DE 
JACARÉ, QUE ASSUSTA E ROUBA AS CRIANÇAS TRAVESSAS QUE DESOBEDECEM AOS PAIS. A FIGURA DA 
CUCA NO BRASIL ESTÁ ASSOCIADA À DESCRIÇÃO FEITA POR MONTEIRO LOBATO (1882-1948) NA OBRA 
“SÍTIO DO PICA PAU AMARELO”.  A OBRA LITERÁRIA FOI POSTERIORMENTE ADAPTADA PARA A 
TELEVISÃO. NESSA VERSÃO TELEVISIVA, A CUCA É UM JACARÉ COM CABELOS AMARELOS E QUE VIVE 
NUMA CAVERNA, ONDE FAZ POÇÕES MÁGICAS. DÊ UMA OLHADA NAS PÁGINAS 50 A 53 DO LIVRO DIDÁTICO 
DE ARTE (NOVO PITANGUÁ, ED. MODERNA), OBSERVE VÁRIAS IMAGENS APRESENTADAS EM RELAÇÃO 
AOS PERSONAGENS DO FOLCLORE.  
 

ATIVIDADE: LENDA DA CUCA 
A CUCA É UMA IMPORTANTE E CONHECIDA PERSONAGEM DO UNIVERSO DO FOLCLORE BRASILEIRO, É 
REPRESANTADO POR UMA VELHA, COM CABEÇA DE JACARÉ, QUE POSSUI UMA VOZ ASSUSTADORA. 
 
ASSISTA O VÍDEO DA MÚSICA   
 
https://www.youtube.com/watch?v=y4YLN0ZQdyk 
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AGORA FAÇA UM DESENHO DA CUCA. CAPRICHE. TIRE UMA FOTO E ENVIE PARA A 
PROFESSORA. 
 
AULA 20 
 
ARTE POPULAR 
 

Arte popular é atribuição que se dá a produção artísticas (pintura, literatura,escultura, 

etc) com relevante valor de pessoas que nunca se especializaram em arte, de fato 

frequentando uma universidade. A arte popular é a arte do povo, a cultura popular é a 

raiz dessa arte. 

Arte popular é a manifestação artística do povo. É constituída por artefatos, 

peças artísticas e escritos produzidos por essas pessoas, as quais não se atribui 

nenhum conhecimento acadêmico ou letrado. Artistas populares nunca 

frequentaram nenhuma academia ou escola de arte que pudesse lhes certificar ou 

especializar. São simples representantes do povo, que possuem uma habilidade, um 

verdadeiro autodidata. 

ARTE POPULAR: TIPOS DE PRODUÇÃO 

 

 
Vamos conhecer mais da arte popular: 

CUCA 
CUIDADO COM A CUCA 
QUE A CUCA TE PEGA 

TE PEGA DAQUI, TE PEGA DE LÁ. 
 

A CUCA É MALVADA 
E SE FICA IRRITADA 

A CUCA ZANGADA 
CUIDADO COM ELA 

A CUCA É MATREIRA 
 

E SE FICA ZANGADA 
A CUCA É DANADA 

CUIDADO COM A CUCA 
QUE A CUCA TE PEGA 

TE PEGA DAQUI, TE PEGA DE LÁ. 
 

CUIDADO COM A CUCA 
QUE A CUCA T EPEGA 

A CUCA E DANADA 
ELA VAI TE PEGAR. CÁSSIA ELLER 

A diversos tipos de suas obras produções, entre eles estão a pintura, as esculturas, 

literatura e outros. São artes inspiradas em crenças, regionalidades, costumes típicos 

culturais, lendas. São esteticamente valorizados e tem total reconhecimento artísticos. 
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PERCEBA QUE A ARTE POPULAR É RICA E AMPLA. 

ATIVIDADES 

1- Defina a arte popular. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2- Quem faz a arte popular? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3- Cite os tipos de produções e manifestações. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4- Onde suge a inspiração dos artístas? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

AULA 21 
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Dentre essas artes vamos explorar mais a fundo o folclore! 
 
 

O folclore é o conjunto das criações de uma comunidade cultural, baseadas 

nas tradições de um grupo ou de indivíduos, que expressam sua identidade cultural 

e social, a importância do folclore é reconhecida como Patrimônio Cultural 

Imaterial ressaltando a importância da preservação. 

Antonio Militão dos Santos (Caruaru, Pernambuco, Brasil, 

15 de junho de 1956) é um artista plástico, artesão e poeta 

brasileiro, faz arte de tal forma a elevar a percepção de 

cotidianos populares. Seus personagens ganham vida 

própria em cenários tipicamente brasileiros. Perceba as 

pinturas de Militão. 

 

Obra Folclore Nordestino de Militão dos Santos - artista plásticonordestino 
 
 

Folclores dePernambuco 
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Bumba meu boi de São Luis 

 

Releitura, o que é? 

Ação de interpretar novamente alguma coisa. 
 
 

Para isso, não é preciso empregar a mesma técnica que o artista original usou, 

nem mesmo os mesmos materiais. Afinal de contas, não estamos falando de reproduzir 

uma obra e sim, reler. Observe: 

 
 

Monalisa- Leonardoda Vinci Releitura 

1) Faça a releitura da pintura de Militão. Pinte, bem colorido!  
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7. 
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AULA 22 

XILOGRAVURA 
 
 

Xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeiracomo matriz e possibilita 

a reprodução da imagem gravada sobre o PAPEL ou outro suporte adequado. É um 

processo muito parecido com um carimbo. É uma técnica em que se entalha na madeira, com 

ajuda de um instrumento cortante, a figura ouforma. 

A xilogravura popular é uma permanência do traço medieval da cultura 

portuguesa transplantada para o Brasil e que se desenvolveu na literatura de cordel. 
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Então, o que é o Cordel? Poemas rimados que eram apresentadas penduradas 

em cordas – ou cordéis, como é chamado em Portugal – chegaram ao Nordeste 

brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel 

como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande 

do Norte. 
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Existem grandes nomes de artistas que se inspiram nos cordéis. José Miguel da Silva 

(1961, Bezerros – Pernambuco) é filho de J. Borges, começou a trabalhar aos 

10 anos de idade na gráfica do pai, onde se produziam grandes quantidades de folhetos de cordel. 

Inicialmente, trabalhou em composição tipográfica, atividade que o manteve próximo aos trabalhos 

do pai e à qual foi progressivamente incorporado, em face do grande talento e da capacidade 

técnica que logo desenvolveu. Iniciando com pequenas gravuras, Miguel despertou desde muito 

cedo o interesse de marchands e colecionadores. Embora tenha vendido muitas de suas matrizes, 

ele formou um acervo que hoje conta com mais de 100 obras, algumas das quais expostas em 

Garanhuns, em Recife e no Rio de Janeiro. 

Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais 

características: 

● Linguagem coloquial(informal); 

● Uso de humor, ironia esarcasmo; 

● Temas diversos: folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios 

históricos, realidade social,etc; 

● Presença de rimas, métrica e oralidade. Fala de amor, luta, fé emistério. 

 
 

ATIVIDADE 1 

1) O que éxilogravura? 
 

 

2) Qual a importância da literatura do cordel? 
 
 

3) Porque a literatura do cordel é importante para o folclore? 
 

 
 
AULA 23 
 

 

 PORTINARI 

É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos 

costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. 
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A OBRA DE CANDIDO PORTINARI É MARCADA POR SUA INFÂNCIA EM BRODOWSKI, ONDE NASCEU, EM 
1903. SUA TRAJETÓRIA COMO PINTOR, DESENHISTA, ILUSTRADOR E POETA DEMONSTRA A IMPORTÂNCIA 
DA VIVÊNCIA E DA OBSERVAÇÃO DAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESDE PEQUENO, 
GOSTAVA DE DESENHAR E PINTAR E NA ESCOLA ERA MUITO SOLICITADO PARA ILUSTRAR OS CADERNOS 
DOS COLEGAS. QUANDO ERA MENINO, ELE NADAVA NOS RIOS, EMPINAVA PIPA E JOGAVA PIÃO E FUTEBOL 
COM SEUS IRMÃOS E OUTROS GAROTOS NA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO. COM APENAS 9 ANOS, SEU 
TALENTO FOI DEMONSTRADO AO TRABALHAR COMO AJUDANTE DE UM GRUPO DE PINTORES ITALIANOS 
QUE DECORAVA A IGREJA MATRIZ. O MENINO CANDINHO SAIU DE BRODOWSKI E TORNOU-SE CANDIDO 
PORTINARI, GRANDE PINTOR DO BRASIL. CONSIDERADO O PINTOR OFICIAL DO PAÍS, FEZ MUITOS 
TRABALHOS PARA O GOVERNO, DECORANDO PRÉDIOS, IGREJAS, BANCOS E ESCOLAS COM TEMÁTICAS QUE 
VARIARAM ENTRE BRINCADEIRAS INFANTIS, CENAS RELIGIOSAS E HISTÓRICAS. SUAS OBRAS MOSTRAM A 
REALIDADE COM A QUAL ELE CONVIVEU EM SUA INFÂNCIA, SUAS OBSERVAÇÕES DA VIDA DOS 
LAVRADORES E RETIRANTES E UM EMPENHO EM RETRATAR A HISTÓRIA, A TRADIÇÃO E A RELIGIOSIDADE 
DOS BRASILEIROS. 
 
AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE FAZER RELEITURA. FAÇA A RELEITURA DA OBRA “ 
MENINOS BRINCANDO”. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
AULA 20 
 
Hoje vamos aprender um pouco mais sobre ATLETISMO. 

 
 
ATIVIDADES 
 

1- De acordo com o texto o atletismo é composto por 3 modalidades de esporte. Cite-as abaixo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2- Qual modalidade deste esporte olímpico foi utilizado para ilustrar o texto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
AULA 21 
 
Ainda sobre atletismo. Vamos relembrar: 
 
O ATLETISMO É UM CONJUNTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ( CORRIDA, SALTOS E 
ARREMESSOS), QUE TEM A ORIGEM NAS PRIMEIRAS OLIMPÍADAS REALIZADAS NA GRÉCIA 
ANTIGA. NOS PRIMEIROS JOGOS OLÍMPICOS, REALIZADOS EM 776 A.C., ERAM REALIZADAS 
PROVAS DE CORRIDAS E ARREMESSOS DE PESO. GRANDE PARTE DAS PROVAS DE 
ATLETISMO É REALIZADA EM ESTÁDIOS FECHADOS. NESTES ESTÁDIOS, EXISTEM AS 
DEMARCAÇÕES ESPECÍFICAS ´PARA CADA PROVA E TAMBÉM OS EQUIPAMENTOS. 
 
ATIVIDADES 

1- Observe as imagens abaixo e responda qual a imagem que está relacionada ao lançamento de 
peso? 

a)               b)               c)            d)  
 

2- Qual das imagens abaixo mostra o salto com obstáculo? 
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a)           b)           c)             d)  
 

 
 
AULA 22 
 
AGORA QUERO SABER... 
 
QUANTAS FITAS VOCÊ CONSEGUE PULAR? 
 
• Salto em distância: desenhe cinco a 10 linhas com a fita de papel, cada uma a cerca de 20 cm de 
distância, em um tapete. A partir da primeira linha, comece a pular para ver quantas tiras são cruzadas. 
 
OUTRAS ADAPTAÇÕES: 
Na terra: Você pode riscar as linhas com ajuda de um palito. 
 
No cimento: Com a ajuda de um giz ou pedra faça as linhas no chão. 
 
Dica: pegue sua régua escolar para marcar os 20 cm de distância entre uma linha e outra. 
 
Agora responda: 
 

1) Quantas linhas você conseguiu saltar? 
_____________________________________________________ 

 
AULA 23 
 
Você sabia que ... Apesar de ser a forma organizada mais antiga de competição as mulheres só 
puderam participar nas Olimpíadas de Amsterdâ em 1928? 

 
 
ATIVIDADES 
 

1- Queremos saber sua opinião sobre esta informação. O que você achou deste fato curioso? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2- Você conhece alguma mulher brasileira que pratica algum esporte olímpico? Qual o nome e o 
esporte que ela pratica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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