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LÍNGUA PORTUGUESA 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS PAIS E ALUNOS 

Avaliação parcial que deverá constar nos cadernos com as devidas orientações: 

De acordo com o quantitativo de questões resolvidas corretamente por componente: 

 30 a 50%: até 1,0 ponto 

50 a 70%: até 2,0 pontos 

70 a 100%: até 3,0 pontos 

As avaliações valerão 7,0 pontos 

A organização desse material é para o período de 06/07 até 24/07/2020. 

Diariamente, os professores indicarão quais atividades deverão ser realizadas. O aluno deverá 
enviar ao professor, pelo watts, fotos das atividades realizadas.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA 

CAMPO GRANDE:  /  / 2020 

ALUNO(A): 

  PROFESSOR(A): 
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AULAS 23 E 24 

LEIA O TEXTO: 

 

a) Por que a formiga foi até o riacho? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

b) O que aconteceu para que a formiga se sentisse tão agradecida? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

c) A formiga encontrou uma nova amiga. Quem é essa nova amiga? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

d) O que a formiga fez para retribuir o favor que a pomba fez a ela? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) Marque as alternativas corretas: 
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        AULA 25 

Leia a tirinha com atenção e responda: 

 

a) Por que a Mônica puxou o Cebolinha no 2º quadrinho? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

b) A atitude do Cebolinha no 1º quadrinho está correta? Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

c) No 3º quadrinho Cebolinha fica espantado com a atitude da Mônica, por que isso aconteceu? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

d) A quem está se referindo a palavra “você” que aparece no 3º quadrinho? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

AULAS 26 E 27 

Leia o texto abaixo: 

A AMEAÇA DA DENGUE 

          O perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A dengue, doença infecciosa febril, causada 

por um vírus, é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, que parecia ter sido erradicado do Brasil e 

de outros países da América latina. A urbanização acelerada e a lentidão do governo em 

reestabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram facilitando a volta desses 

transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram condições ideais para se reproduzir em 

pneus e ferros-velhos, mas também em depósitos de lixo e em locais de água limpa e parada, com 

vasos de plantas e cisternas, comuns nas grandes cidades. 

 Com maior quantidade de mosquitos transmissores e de criadouros onde eles podem colocar 

os ovos, cresceu o número de pessoas expostas à infecção. Atualmente, a dengue é a doença 

transmissível mais preocupante no sudeste, tendo sido registrados quase 250 mil casos no rio de 
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janeiro. Com 174 mortes durante o ano de 2008 e a ameaça de números igualmente alarmantes para 

2009. Preocupa também o fato de que o vírus da dengue se divide em quatro tipos diferentes, que 

podem causar tanto a manifestação clássica da doença quanto a hemorrágica, muito mais grave. 

Após a introdução do tipo 2  na região do rio de janeiro em 1991, foi o observado que os sintomas 

dos doentes se agravaram e, em 2001, com a epidemia do vírus tipo 3, a doença ficou mais séria 

ainda. Sete anos depois, com o retorno do tipo 2, surgiram os casos letais para quem já tinha sido 

infectado anteriormente. 

 Na realidade, o surgimento da dengue é resultado da expansão do homem para áreas de 

floresta há muitos séculos, provavelmente na África. “no meio silvestre, o vírus era mantido sob 

controle, sedo transmitido de forma inofensiva por insetos para macacos que não desenvolvem a 

doença”, explica Anthony Érico Guimarães, pesquisador da Fiocruz. Esses insetos acompanharam o 

homem em suas migrações e, provavelmente, chegaram ao Brasil com os navios negreiros há mais 

de 100 anos. Também por navios, foram levados para o sudeste asiático, sul do pacífico, Ilhas do 

Caribe e outros países da América Latina. 

ADEODATO, SÉRGIO. REVISTA HORIZONTE GEOGRÁFICO,SÃO PAULO: ED. HORIZONTE, N. 121, 2009.  

 

Agora responda: 

1. Marque a alternativa que mostra a função do texto acima: 
(A ) Um artigo de opinião. 
(B ) Uma propaganda. 

(C ) Uma fábula 
(D ) Um conto.

 
2. Qual o título do texto? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Qual o principal assunto abordado? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. De onde foi retirado este texto? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Quem é o autor do texto? 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Retire do texto dois substantivos próprios: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
7. Complete as frases com “Mau” ou “Mal”: 
 
a) Terrenos _________cuidados podem ser focos de mosquitos. 
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b) Meu vizinho está muito ________  de saúde devido a dengue. 
 
c) Esse mosquitinho é muito _________. 
 
d) Passei _________ por causa dos sintomas da dengue. 
 
 
8. Observe o trecho abaixo e marque com um “x” a alternativa correta sobre o uso da letra maiúscula. 
 
Também por navios, foram levados para o sudeste asiático, sul do pacífico, Ilhas do Caribe e outros 

países da América Latina. 

(  A  ) A letra maiúscula foi usada somente no início de uma frase. 

(  B  ) Foram usadas letras maiúsculas no início de frase e em substantivos próprios. 

 

AULA 28 

Leia o texto abaixo: 

 

Responda: 

1 - Este texto é um exemplo de qual tipo gênero de Texto. Assinale a alternativa correta.  
(A) Texto jornalístico 
(B) Artigo de Opinião 

(C) Carta de Reclamação 
(D) Receita Culinária 

 
2 –  Qual o motivo que levou Adriano a escrever para a Empresa Motorola? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3- O que a assistência técnica informou ao cliente quando foi procurada? 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4- Qual foi a sugestão que Adriano deu a empresa para solucionar o problema? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5- Passe para o plural os seguintes substantivos: 
 
A) celular ___________________________       C) assistência ____________________________ 
 
B) bateria ___________________________         D) empresa ______________________________ 
 
 
AULA 29 E 30 

Leia o texto abaixo e responda:                                                                           
 
Caipora 
 
         É um mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do descobrimento. Índios e 
Jesuítas o chamavam de Caiçara, o protetor da caça e das matas. 
         Seus pés voltados pra trás servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a seguir 
rastros falsos. Quem o vê, perde totalmente o rumo, e não sabe mais achar o caminho de volta. É 
impossível capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele, às vezes chama as pessoas com gritos que 
imitam a voz humana. É também chamado de Pai ou Mãe-do-Mato, Curupira e Caapora. Para os 
índios Guaranis, ele é o Demônio da Floresta. Às vezes é visto montado num porco do mato. 
 

1-  De acordo com o texto, os pés voltados para trás da Caipora servem para:  
(A) Atrair suas vítimas. 
(B) Despistar caçadores. 

(C) Montar um porco do mato. 
(D) Proteger as matas. 

 
 

2- Use corretamente o mau ou mal, completando as frases abaixo:  
 
A) O Caipora persegue os __________ caçadores. 

  
B) O Caipora não quer o ____________ dos animais e da floresta. 

 
C) Algumas pessoas vão para um _________ caminho. 

 
D) Os índios não desejam ____________ ao Caipora. 
 

3- Veja as características do texto abaixo e aponte a alternativa correta: 
 

 

 

 

 

 

(A) É um Texto Poético 
(B) É um Texto de História em Quadrinhos 

(C) É um Artigo de Opinião 
(D) É uma fábula 

Características 

•Expressa uma opinião 
•Possui assinatura do autor 
•Tem argumentação 
•Possui posicionamento sobre um assunto 
•Tem desenvolvimento e conclusão 
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AULAS 31 E 32 
 
Leia o texto: 
 
                                                            Diário de um Banana 

  
Jeff Kinney. Diário de um Banana. Tradução de Antonio de Macedo Soares. São Paulo:2008. 
 

PARA SABER MAIS: 
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Jeff Kinney nasceu nos Estados Unidos e é o autor e ilustrador da série de livros Diário de 
um banana, sucesso em vários países. Segundo Jeff, muitas das histórias vividas pelo 
personagem do diário vêm de sua própria infância, enquanto outras são frutos da 
imaginação. 
 
Compreensão do texto Diário de um Banana. 
 
a) De que assunto Greg fala na página de seu diário? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Releia o trecho inicial da página do diário. 

                   

 
 
b) Que sentido pode ter a expressão “rabugento”? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
c) Por que Greg escreveu MUITO com letras maiúsculas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 Greg escreve: 
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d) O que pode significar a expressão “cai no sono”? 
_______________________________________________________________________ 
 
e) No trecho acima Greg menciona a palavra erro. Que erro é esse? 
_______________________________________________________________________ 
 
 
LEIA: 
 

 
f) No trecho acima identifique a causa que Greg sempre cai no sono e transcreva abaixo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
g) Por que o pai de Greg está muito rabugento? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
h) Depois de ler no texto a expressão “cair no sono”, pergunte a seus pais se você já 
passou por isso. Relate a resposta nas linhas abaixo: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
AULAS 33 E 34 
LEIA OS TEXTOS ABAIXO: 
 



 12 

 
 

 
 
ATIVIDADES  
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1-  O texto acima é um poema, ele é organizado em versos e estrofes.  
 
a) Há quantas estrofes? ___________________________________________________________ 
 
 b) Há quantos versos? ___________________________________________________________ 
 
 

2- Sobre qual animal o poema fala? 
_________________________________________________________________________ 

 
 

3- Por que o tatu cavou o primeiro buraco? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

4- Que lugares o tatu conheceu por causa do costume de cavar buracos?  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

5- Para chegar a esses lugares você acha que ele cavou muito ou pouco? Por quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

6- Quais motivos levam o tatu a parar de cavar?  

_____________________________________________________________________________ 

7- De acordo com o poema, que parte do corpo o tatu usa para cavar?  

_____________________________________________________________________________ 

8- Que verso do poema é repetido várias vezes?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
AULA 35 
Leia o texto abaixo sobre relato pessoal: 
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   a) Preencha o quadro abaixo com as informações que se pede: 

 
a) Com as informações do quadro acima escreva em poucas linhas seu relato pessoal: 
 
______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

AULAS 36 E 37 

LEIA O TEXTO: 
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1 – Sobre o uso do EZA: 

      Quando for escrever nomes que derivam de uma característica devemos usar  

      o final EZA. 

    Exemplos: 

    franqueza, beleza, esperteza, delicadeza, frieza. 

 

2 – Sobre o uso do ESA: 

      Quando for escrever o feminino de títulos de nobreza ou de local de origem 

      Usamos o final ESA. 

     Exemplos: 

     Princesa, duquesa, japonesa, inglesa, holandesa. 

 

VAMOS PRATICAR: 
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AULAS 38 E 39 

LEIA
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ATIVIDADES 

1) Qual é o título do texto?  

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Quantas estrofes tem o poema? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 3) Quem é o autor do texto? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Por que os homens deixavam desenhos nas cavernas?  

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Onde os homens moravam nesta época? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 6) Encontre no texto um adjetivo: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

AULA 40 

 



 18 

 

7) Escreva a profissão, com substantivos derivados, relacionadas as palavras abaixo:  

a) Dente: _______________________________________________________  

b) Sapato: ______________________________________________________  

c) Vaca: ________________________________________________________  

d) Peixe: ________________________________________________________  

e) Pizza: ________________________________________________________  

f) Relógio: _______________________________________________________  

g) Pedra: ________________________________________________________ 

 

8) Escreva os substantivos primitivos relativos as palavras abaixo: 

  Doceria = _______________________________________________________ 

 Alfaiataria = ______________________________________________________ 

 Laranjada = ______________________________________________________  

 Livreiro = ________________________________________________________ 

 Bananeira = ______________________________________________________ 

 Papelaria = _______________________________________________________ 
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                Matemática –  
Aulas 26 e 27 
Observe as informações na tabela abaixo e responda: 
1) Três equipes de basquete, da escola Iracema participaram dos Jogos de Outono. Os pontos 
marcados nos dois primeiros jogos desse campeonato, estão indicados na tabela abaixo: 
 

 Equipe Azul Equipe Verde Equipe Branca 
1º jogo 67 58 34 
2º jogo 49 65 78 

 
a) Quantos pontos marcou cada equipe?_______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Qual equipe marcou mais pontos?__________________________________________________ 
 
c) Qual é a equipe que marcou menos pontos? __________________________________________ 
 
2) Observe o gráfico da produção de leite do sítio do avô de Regina no último mês: 
 

 
a) Quantos litros de leite foram produzidos na 1ª semana?  
(  ) 20 litros                   (  ) 40 litros              (  ) 60 litros               (  ) 50 litros 
b) Em qual semana foram produzidos menos litro de leite?  
 
c) Quantos litros de leite foram produzidos durante o mês?  
(  ) 240 litros                 (  ) 300 litros            (  ) 150 litros             (  ) 100 litros 
 
3) Ao realizar uma operação com sua calculadora, Jonas obteve o seguinte resultado:  
                 854 
Os números somados por Jonas foram 
( ) 80+ 50 + 4               (  ) 800 + 50 + 4     (  ) 800 + 500 + 4        (  ) 800 + 50 + 40 
 

4) Uma professora da 4° ano pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. 

 

Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? 
( )  A                     ( )  B                     ( ) C                     ( ) D  
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5) Na mercearia “TUDO À MÃO”, as mercadorias são pesadas numa balança de dois pratos. Um 
vendedor observou que a balança ficava em equilíbrio, quando ele colocava de um lado 1 kg de 
açúcar e do outro, 4 latas de massa de tomate. Veja a ilustração:  

        1 kg de açúcar é igual a                             

       4 latas de massa de tomate                           

     

 
                   Aulas 28 e 29 
1) Observe atentamente o calendário abaixo. 
 

  
 
Consulte o calendário para responder às questões. 
a) Em que mês estamos? _______________________________________________ 
 
b) Qual é o primeiro e o último mês do ano?_________________________________ 
c) Quais os meses do ano que possuem 30 dias? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
d) Qual é o único mês que possui menos de 30 dias?__________________________ 
 

Quantas latas de massa de tomate serão 
necessárias para equilibrar 2 quilos de 
açúcar? 

(A) 2 latas              (C) 6 latas 
(B) 4 latas              (D) 8 latas 
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Desafio! 
 
Kátia é uma criança muito esperta. Veja o que ela diz: 
 
 
 
 
 

                          
 
c) Então, em que mês Kátia nasceu?______________________________________ 
 
2) Observe atentamente o mês de julho. 

 
a) Podemos dizer que teremos uma quarta-feira a mais do que sábado? ______________ 
b) Quantos domingos teremos em julho? _______________________________________ 
 
3) Qual é o mês que está entre setembro e novembro? _____________________________ 
 
4) Sueli se mudou no mês de fevereiro, estando hoje no mês de julho. Quantos meses faz que 
Sueli se mudou? _____________________________________________________________ 
 
5) Tiago e Lucas são primos. Tiago nasceu no dia 15 de janeiro de 2009 e Lucas nasceu no dia 15 
de setembro de 2009. 
a) quem é o primo mais velho?___________________________________________________ 
b) qual é a diferença de idade dos primos? _________________________________________ 
 
 
AULA 30 
 
Agora, vamos assistir o vídeo com muita atenção! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uBLgsojvuII 

O mês que nasci, possui 31 dias, 
4 letras em seu nome e é 

considerado o quinto mês do 
ano.  
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Trabalhando multiplicação 
 
Talita e Dênis calcularam o total de cadeiras de um auditório, sem contá-las uma a uma: eles 
usaram a multiplicação. 
 

                                                    
 
 

                                            
         
Talita calculou, 5 linhas de 4 cadeiras. 
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20   Portanto, 5 x 4 = 20 
 
Dênis calculou, 4 colunas de 5 cadeiras. 
5 + 5 + 5 + 5 = 20         Portanto, 4 x 5 = 20 
 
Tanto Talita como Dênis acertaram o total de cadeiras. Na multiplicação, não importa a 
ordem dos fatores ( 5 x 4 = 20 ou 4 x 5 = 20) 
3) Observe os desenhos e escreva as multiplicações. Veja o exemplo. 
 

                              
 
5 x 10 = 50   ou   10 x 5 = 50 
 
 

5 x 4 = 20 4 x 5 = 20 
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a)    
 
____________ ou ______________  
 
 
b) 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
____________ ou ______________  
 
c)  
                                                 
 
 
 
___________ ou ______________   
 
 
4) Leia com calma e atenção, resolva cada problema, marcando a alternativa correta. 
 
a) Em uma garagem, estão estacionados carros em 8 fileiras. Cada fileira há 6 carros. Quantos carros 
há nesta garagem? 
 
(  ) 35 carros.             (  ) 48 carros.          (  ) 100 carros.              (  ) 54 carros. 
 
b) Uma professora organizou os trabalhos dos seus alunos, para uma exposição, em 7 colunas com 
9 trabalhos em cada uma delas. Quantos trabalhos foram expostos? 
 
(  ) 63 trabalhos.          (  ) 56 trabalhos.       (  ) 42 trabalhos.       (  ) 70 trabalhos. 
 
c) Na sala de cinema há 10 fileiras com 8 poltronas. Quantas poltronas há na sala de cinema? 
 
(  ) 72 poltronas.         (  ) 40 poltronas.         (  ) 64 poltronas.       (  ) 80 poltronas. 
 
 
Aulas 31 e 32 
 
1) Sofia convidou alguns colegas para sua 9ª festa de aniversário. Observe um dos convites que ela 
mesma fez para entregar aos colegas.  
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Mariana 
Estou convidando você para minha festa de aniversário. 
Vou fazer 9 anos. 
Dia: 23 de agosto de 2020. 
Horário: 19 horas. 
Local: Rua das Camélias, 75. 
 
                      Conto com você!!! 
 

a) Em que dia e mês Sofia faz aniversário?  
_____________________________________ 

 
b) Qual horário está marcada a festa? 

______________________________________ 
 
 
c) O mês em que Sofia nasceu é o 8º mês do ano. 

 Qual é o 2º mês do ano? __________________________________ 
 

 E o 10º mês do ano?______________________________________ 
d)Se agora são 14 horas, quanto tempo falta para a festa de Sofia? 
______________________________________________________________ 
 

2) Ana realizou uma pesquisa em sua sala de aula, para saber a resposta da seguinte pergunta “Qual 
é a sua cor preferida?! Observe a tabela com os números, depois responda as questões.  
 
                
 
 
 
 
 
 
a) Qual a cor mais votada? _______________________________________________ 
b) Qual a cor menos votada? _____________________________________________ 
c) Houve empate? ______________________________________________________ 
d) Qual foi o total de votos?_______________________________________________ 
 
3) Sérgio quer colocar o número 680 na reta numerada, desenhada abaixo.  
 
   __________________________________________________________________________  
300            350            400            450            500            550            600            650            700  
Esse número estará localizado entre os números: 
(A) 350 e 400                                             (C) 650 e 700  
(B) 500 e 550                                             (D) 450 e 500  
 
Aulas 33 e 34 
 
1) Observe a quantia que cada criança possui, a seguir, responda às questões. 
 

Vermelho 7 
Azul 5 

Amarelo 4 
Laranja 3 
Verde 12 
Violeta 2 
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2) João Pedro quer colocar o presente que comprou para sua mãe dentro de uma embalagem com 
a forma de cilindro. Qual das embalagens abaixo ele poderá escolher?  

              1                                                   2                                               3                           4 

  

            ( ) a embalagem 1.                                           ( ) a embalagem 2. 
            ( ) a embalagem 3.                                           ( ) a embalagem 4. 
 
3) Bruno tinha 992 reais em sua poupança. Para comprar um ventilador, ele usou 280 reais do 
dinheiro guardado na poupança. Que valor restou na poupança? 
(  ) 800 reais.                 (  ) 712 reais.               (  ) 500 reais.             (  ) 810 reais. 
 
 
4) Thiago tem 79 reais. Ele quer comprar um brinquedo que custa 198 reais. Quanto lhe falta para 
comprar o brinquedo? 
(  ) 119 reais.                 (  ) 150 reais.               (  ) 50 reais.                (  ) 95 reais. 
 
5) Um colecionador de selos contou em sua coleção 1.538 selos nacionais e 345 selos estrangeiros. 
Quantos selos possui essa coleção? 
(  ) 2.000 selos.              (  ) 1.900 selos.           (  ) 1.883 selos.          (  ) 1.679 selos. 
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6) No 4º ano da escola de Pedro há 158 meninos e 200 meninas. Quantos alunos são no total? 
(  ) 418 alunos.            (  ) 530 alunos.         (  ) 600 alunos.          (  ) 358 alunos. 
 
Aula 35 
 
1) Vamos analisar as temperaturas, registradas em algumas capitais brasileiras e responder às 
perguntas. 

 
 
No Brasil, para medir a temperatura usamos como unidade de medida o grau Celsius (°C). 
                                                                                                            
a) Que capital registrou menor temperatura?_________________________________________ 
 
b) Quais capitais registraram temperatura superior a 30°C?_____________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
c) Qual a temperatura registrada em Campo Grande?  ________________________________ 
 
d) Que capital registrou maior temperatura? Quantos graus?  ___________________________   
 
2) Marcos, Gabriel e Enzo estamos jogando dardos e veja como cada um registrou seus pontos. 
 
          Marcos 10 + 0 + 30           Gabriel   0 + 30 + 10              Enzo      30 + 10 + 0  
 
 Podemos afirmar que: 
(  ) Enzo marcou mais pontos. 
(  ) Gabriel marcou menos pontos. 
(  ) Houve um empate, os três meninos marcaram a mesma quantidade de pontos. 
 
3)  Qual é o número formado por: 
 
 300 + 40 + 7 = 347                        
 
a) 700 + 80 = _____ 
 
b) 1000 + 600 + 30 = ______ 
 
c) 900 + 3 = _____ 
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d) 200 + 10 + 4 = _____ 
Aulas 36 e 37 
                                                      

1) A professora do 4° ano fez uma pesquisa somente com os meninos de sua turma. Ela 
perguntou qual profissão, cada aluno pensa em exercer no futuro e registrou no gráfico 
abaixo. 

 

                                       
 
a) Quais foram as profissões escolhidas?______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
b) Quantos alunos pretendem ser ator?________________________________________________ 
 
c) Qual a profissão mais escolhida?___________________________________________________ 
 
d) Quantos alunos participaram da pesquisa?___________________________________________ 
 
 
2) Duas equipes jogaram e fizeram os seguintes pontos: 
 

 Equipe Azul Equipe Vermelha 
1º jogo       350        170 
2º jogo       210        240 
3º jogo       520        610 

a)  Para a equipe que está perdendo conseguir empatar, ela precisa de   
( ) 60 pontos                   ( ) 80 pontos                ( ) 100 pontos                  ( ) 120 pontos 
 

b)  A equipe vermelha fez no 1º jogo  
( ) 170 pontos                 ( ) 520 pontos              ( ) 240 pontos                  ( ) 610 pontos 
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3) Laura começou a estudar às 8 horas e só parou às 10 horas e 20 minutos. Quanto tempo, Laura 
ficou estudando?  
(   ) 2 horas.          (   ) 3 horas.               (   ) 1 hora e 30 minutos.               (   ) 2 horas e 20 minutos. 
 
4) Jane foi brincar às 9 horas, mas sua mãe deixou-a brincar, por apenas 30 minutos. Que horário, 
Jane deverá parar de brincar?  

(   ) 10 horas.           (   ) 9 horas e 30 minutos.         (   ) 10 horas e 30 minutos.            (   ) 11 horas. 
 
5) A aula de dança de Sônia começa às 7 horas e termina às 10 horas. Quanto tempo dura a aula de 
dança de Sônia?  

(   ) 3 horas.             (   ) 2 horas e 30 minutos.          (   ) 5 horas.               (   ) 4 horas e 40 minutos. 
 

 

             (  ) Ana.                 (  ) Gabriel.             (  ) Pedro.                (  ) João. 
 
AULAS 38 E 39 
 
Leia as situações-problema e responda: 

1) Numa loja do shopping, foram vendidas, em um mês, 165 blusas femininas, 130 camisas 
masculinas e 140 calças jeans. Quantas roupas foram vendidas? 

 

 

2) Numa fazenda, há 120 pés de manga, 80 pés de mexerica, 25 pés de laranja e 20 pés de 
acerola. Quantos pés de frutas tem nessa fazenda? 

 

 

3) Para agradar seus alunos, a professora Rute decidiu dar e bombons para cada aluno. Em 
sua sala tem 35 alunos. Quantos bombons ela terá que comprar? 
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4) Em um mercadinho, o gerente, comprou 5 caixas de bolacha, contendo 36 pacotes em cada 
caixa. Quantos pacotes de bolacha ele comprou ao todo? 

 

 

5) Joana está organizando seus livros em 4 estantes. Ela colocou 18 livros em cada uma. 
Quantos livros ela possui? 

 

 

6) Joaquim comprou um álbum que cabem 300 figurinhas. Ele já colou 126. Quantas figurinhas 
ele precisa para completar o álbum? 

 

AULA 40 

Leia e resolva as situações-problema. 

1- Lucas trabalha no caixa da loja de brinquedos. Vamos ajudá-lo a dar o troco aos clientes. 

Observe os preços de alguns produtos da loja. 

 

A) O primeiro cliente comprou uma boneca. Pagou com  
Quanto Lucas deverá voltar de troco? 
_______________________________________________________________________ 
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B) O segundo cliente comprou um carrinho de controle remoto. Pagou com 

 
Quanto Lucas deverá voltar de troco? 
_______________________________________________________________________ 
 

C) O terceiro comprou um ursinho de pelúcia. Pagou com  
Quanto Lucas deverá voltar de troco? 
______________________________________________________________________ 
 

D) O quarto comprou uma motoca. Pagou com   
Quanto Lucas deverá voltar de troco? 
_____________________________________________________________________ 
 

E) O quinto cliente comprou uma peteca. Pagou com  
Quanto Lucas deverá voltar de troco? 
_____________________________________________________________________ 

 

2- Ao fechar o caixa das vendas do dia, qual foi o total apurado? 
______________________________________________________________________ 

 

                             História  

Aulas 13 e 14 

Leia com muita atenção, o texto abaixo. 

         Importância da ferrovia NOB para o desenvolvimento de Campo Grande 

    A chegada da ferrovia Noroeste do Brasil (NOB) a Campo Grande, que ligava Bauru a Corumbá, 
em 1914, transformou profundamente o destino da cidade morena. Com os trilhos da NOB, vieram o 
progresso material, novas ideias e pessoas que moldaram a história da capital sul-mato-grossense. 
    Antes da chegada desse moderno meio de transporte, a então vila de Santo Antônio de Campo 
Grande não passava de um aglomerado de ranchos e casas rústicas. O vilarejo tinha uma população de 
no máximo 1500 pessoas, segundo informações do engenheiro militar Themístocles Brasil, que 
instalou, em 1909, a primeira unidade do Exército no município. 
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Rua 13 de maio, em 1908. Antes da chegada da ferrovia, Campo Grande era um aglomerado de 
ranchos e casas rústicas. 
 
    Antes de 1914, o pequeno arraial de Campo Grande estava praticamente isolado do resto país, já que 
a tração animal, em longas e cansativas viagens, era o único meio locomoção nessa região. 
    Com a inauguração da NOB, o município se beneficiou enormemente com a ligação direta com 
maior centro econômico do país, São Paulo. Durante as primeiras décadas do século XX, vários 
imigrantes, que primeiramente chegaram ao Brasil pelo eixo Santos - São Paulo, passaram a 
desembarcar na cidade morena graças aos trilhos da ferrovia. 
 

 
A inauguração da Ferrovia Noroeste do Brasil, em 1914, na estação da ligação, a poucos quilômetros 
da Capital, transformou profundamente a história da região. 
 

    Esses imigrantes, através de suas habilidades, contribuíram para com o progresso de Campo Grande, 
já que na época havia poucos profissionais qualificados no município: construtores, comerciantes, 
agricultores, industriais, profissionais liberais entre outras atividades. 

    Japoneses, italianos, sírio-libaneses, espanhóis, portugueses e tantas outras colônias de imigrantes 
deixaram sua marca na história de Campo Grande. Em termos gerais, no início do século XX, cada 
colônia “se especializou” em alguma atividade econômica: os japoneses se tornaram agricultores; os 
espanhóis, portugueses e italianos foram pioneiros na construção e na indústria; enquanto os sírio-
libaneses se dedicaram ao comércio. 
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Desembarcaram na estação ferroviária pessoas e ideias que moldaram a história da Capital 
Foto: Divulgação/Arca 

    Em cada uma dessas atividades, a ferrovia NOB foi muito importante para o bom desempenho desses 
profissionais, porque se podia importar ou exportar insumos e, principalmente, manter uma rede de 
contatos com outros centros urbanos do Brasil e do mundo. 

                             
Rua 14 de Julho durante a década de 20, a cidade começava a sentir os primeiros impactos da ferrovia 
                                                             Foto: Divulgação/Arca 

De acordo com o texto, marque a alternativa correta. 
 
1) Antes da chegada da ferrovia, Campo Grande era  
(  ) uma cidade muito desenvolvida. 
(  ) um aglomerado de ranchos e casas rústicas. 
(  ) uma cidade com muitos edifícios e grandes lojas. 
 
2) A sigla NOB significa 
(  ) Nova Organização Brasileira. 
(  ) Novo Oeste Brasileiro. 
(  ) Noroeste do Brasil. 
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3) A chegada da ferrovia ligava Campo Grande a 
(  ) Bauru a Corumbá. 
(  ) Rio de Janeiro a Dourados. 
(  ) Cuiabá a São Paulo. 
 
4) A chegada da ferrovia em Campo Grande aconteceu no ano de 
(  ) 1950.             (  ) 1980.          (  ) 1914. 
 
5) A ferrovia NOB contribuiu para o progresso de Campo Grande? 
(  ) Sim.            (   ) Não. 
 
6) A imagens apresentadas no texto, representam Campo Grande, no passado ou no presente? 
 
7) Atualmente, a rua 14 de Julho é igual a imagem apresentada no texto? 
 
8) Antes de 1914, o pequeno arraial de Campo Grande estava praticamente isolado do resto país. Qual 
era o único meio locomoção nessa região? 

(  ) carros e caminhões potentes, que tornavam as viagens rápidas. 

(  ) bicicletas e motos. 

(  ) tração animal, em longas e cansativas viagens. 
 
Vamos viajar na história, assistindo o vídeo abaixo 
https://www.youtube.com/watch?v=HKUTKZEvMAI 
 
 
Aulas 15 e 16 
 
Leia o trecho da música abaixo que fala sobre Campo Grande. 
 
Carta a José Antonio Pereira 
 
(compositores: Zédu, Pedro Mattar, Margarida Román) 
 
(...) 
 

Teu carro de boi ainda é lembrado 
Neste solo que marcado, pelas longas caminhadas 
Nos remetem à estórias de ternura e de coragem 
Que teus filhos para sempre vão lembrar 
 
 (...) 
 
1) Copie do texto o verso em que se fala sobre o meio de transporte usado por José Antonio Pereira. 
 
2) O meio de transporte utilizado por José Antonio Pereira, nas suas viagens para Campo Grande, ainda 
hoje, é muito utilizado? 
 
3) Observe as imagens e responda. 
 

                                                       1 
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                                                            2 

                
 

a) As imagens 1 e 2, representam meios de transportes? 
______________________________________________________________________ 
 
b) Qual imagem representa o transporte, que foi muito importante para a história de Campo Grande? 
________________________________________________________________________ 
 
c) O transporte apresentado na imagem 1 foi muito utilizado pelas pessoas, no passado? 
_________________________________________________________________________ 
 
d) A imagem 2 demonstra um transporte do passado ou do presente? 
_________________________________________________________________________ 

 
4) Agora, analise as imagens a seguir. 
A 
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                                                          B 
        

                     
 

a) Qual imagem representa o passado?________________________________________ 
 

b) As imagens representam que lugar?________________________________________ 
 

c) Através das imagens podemos perceber que 
 

(  )  não houve mudanças. 
(  ) ocorreram transformações. 

 

GEOGRAFIA 

AULA 6 

Leia o texto:                                 

                                Divisões políticos administrativas 

            Atualmente a divisão político-administrativa do Brasil está configuradas em unidades de 
federação, onde se encontram os Estados e o Distrito Federal, e Municípios. Sendo suas principais 
diferenças suas dimensões hierárquicas. 

           O Brasil possui 27 Unidades de Federação, sendo 26 Estados e 1 Distrito Federal. Os Estados 
são as maiores unidades de hierarquia organizacional político administrativas do país, sendo 
chefiadas por um Governador, que possui o poder executivo nesses Estados. As localidades chamadas 
de Capital são onde se encontram as sedes de Governo, geralmente um município dentro do Estado 
onde haverá um maior desenvolvimento econômico devido o fluxo de importância política que o 
mesmo possui. Os Estados podem se desmembrar, anexar-se a outros, formarem novos Estados, 
sendo feito de forma aprovada pela sua população, através de plebiscitos constitucionais, como foi 
visto no passado do Brasil, ocasionando no surgimento de novos Estados até possuir o formato que 
é visto hoje. Os 26 Estados do Brasil e suas respectivas capitais são: 

 O Distrito Federal é onde se encontra a sede do governo brasileiro, no qual estão concentrados os 
três poderes federais (Executivo, Judiciário e Legislativo), localizado em Brasília, no Estado de Goiás, 
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é o único município do Brasil a ser administrado por um Governador. É no Distrito Federal que está a 
Capital do país, daí sua importância política para o país, e sua administração ser realizada por um 
governador. 

 

 

ATIVIDADES 

1. Atualmente a divisão político-administrativa do Brasil está configurada em unidades de 
federação, ou seja, estados. Pesquise no mapa e responda quantos estados possui nosso o 
Brasil? ___________________________ 
2.O território brasileiro possui, aproximadamente 8.515,767Km². É o quinto maior país do 

mundo. Observe no mapa do Brasil político, escreva os nomes dos estados e suas capitais: 
 

 
              ESTADOS                                                                CAPITAIS  

 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 



 37 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________ 

_______________________________          _________________________________          

_______________________________          _________________________________ 

 

AULA 7 

LEIA O TEXTO: 

                                                           ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

              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. 
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ATIVIDADES 

 Observe o mapa político de Mato Grosso do Sul. 

Consulte o mapa político acima e responda:  

1. Quantos municípios tem o estado de Mato Grosso do Sul? _____________________ 

2. Qual a capital de Mato Grosso do sul? _____________________________________ 

3. Além da capital, quais são as 3 cidades mais importantes de Mato Grosso do Sul? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4.Em qual região do Brasil o Mato Grosso do Sul está localizado? 
_______________________________________________________________________ 
 
5.Qual é a população estimada de Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE? 
_______________________________________________________________________ 
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AULA 8 
 

Observe o mapa e responda: 

 

 

 

1.De acordo com o mapa, qual é o maior município do estado? 

_____________________________________________________________________  

2. Escreva os nomes dos municípios vizinhos de Campo Grande. 

_______________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

3.Complete ao lado com as informações solicitadas: 
 
a) endereço da sua casa: __________________________________________________  

b) cidade onde você mora: _________________________________________________ 

c)  estado onde está localizada Campo Grande: _________________________________ 

d)  País onde você mora ____________________________________________________ 

4.O que é maior? 

(A) uma cidade             (B) um estado           (C) um país         (D) um bairro 
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5. O que é menor? 

(A) uma cidade             (B) um estado           (C) um país         (D) um bairro 

 

CIÊNCIAS 

AULA 15  

Leia o texto: 

CADEIA ALIMENTAR 

 

Cadeia Alimentar é uma sequência de transferência de energia e matéria onde cada 

organismo serve de alimento para o outro. Quem produz o alimento é o produtor e quem consome é 

o consumidor. Como as plantas fabricam alimentos para si e para outros seres vivos, eles são os 

produtores de um ecossistema (O conjunto formado pelos seres vivos e componentes não vivos de 

um ambiente, incluindo as relações entre eles). 

 Os animais herbívoros se alimentam das plantas e por isso são chamados de consumidores 

primários. 

 Os animais carnívoros que se alimentam dos herbívoros, são chamados consumidores secundários. 

Os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros são chamados de consumidores terciários e 

assim por diante. 

 Os animais que consomem plantas e animais são chamados onívoros, como o homem. 

Quando  os seres produtores e consumidores morrem, eles são decompostos por fungos e 

bactérias chamados decompositores. Essa sequência de alimentação dos seres vivos é 

chamada cadeia alimentar e pode ser marinha ou terrestes e elas tem a função de  manter 

os ecossistemas em perfeito equilíbrio.  

Fonte:https://www.coc.com.br/blog/soualuno/biologia/o-que-e-cadeia-alimentar. 
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ATIVIDADE  1 

Assista ao vídeo “Cadeia Alimentar”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc ( 1 minuto e 55 segundos ) 

 

Posteriormente observe a cadeia alimentar e realize as seguintes atividades que se pede 

 
a) Complete 

1. Consumidor herbívoro:    

2. Predador da ave:    

3. Predador do quati:    
 

b)Por que há quatro setas apontando para os  decompositores? 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

c) O que acontecerá a essa cadeia se as aves forem exterminadas por caçadores? 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

d) Leia o diálogo abaixo: 

 
 

e) Classifique cada ser vivo em: PRODUTORES, CONSUMIDORES E 
DECOMPOSITORES 
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AULAS 16 E 17 

 

ATIVIDADE 2 

Ainda sobre a Cadeia alimentar, responda: 

1.O que aconteceria se um dos animais de uma cadeia alimentar fosse extinto? 

______________________________________________________________________ 

 

2.Escreva alguns exemplos de consumidores.  

_______________________________________________________________________ 

3.Quais são os seres decompositores 

 _______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 

Observe a cadeia alimentar a seguir e indique quem está atuando como decompositor, 
como consumidor e como produtor: 

 

Produtor: ___________________       Consumidor 1:   ______________________ 

 

Consumidor 2:__________________         Decompositores: ______________________ 
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AULA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 – Observe o esquema abaixo depois complete as lacunas 

     

a) O processo pelo qual a planta sintetiza compostos orgânicos a partir da presença da luz, 

água e gás carbônico chama-se _____________________ 

 b) No processo de fotossíntese a planta produz seu próprio _____________________. 

c) No caso das plantas, a liberação de energia é feita pela _______________________. 

d) A fotossíntese depende da _____________ e da _______________ para sobreviver, 

AULAS 19 E 20 

Leia o texto: 

CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS DE ACORDO COM A ALIMENTAÇÃO 

COMO AS PLANTAS SE ALIMENTAM? 

 
Com exceção das plantas carnívoras, as demais plantas não conseguem caçar 

seu alimento e por isso precisam fabricá-lo. Esse processo é 
chamado fotossíntese. 

Na fotossíntese, a planta produz seu próprio alimento, que mais tarde será 
digerido para lhe fornecer energia. As plantas são seres vivos como qualquer outro 
animal ou ser humano, mas elas funcionam de uma maneira diferente da nossa. 

Todo ser vivo precisa se alimentar. No caso dos animais, eles caçam sua 
comida. Já os alimentos fabricados na fotossíntese serão utilizados pela própria 
planta para mantê-la viva, forte e em crescimento. 

A liberação da energia desses alimentos é feita pela respiração celular. A 
nutrição e o desenvolvimento da planta dependem do equilíbrio entre dois 
processos: a fotossíntese, que depende da luz e a respiração, que não depende da 
luz.  Disponível em: https://www.estudokids.com.br/fotossintese/- Acesso em: 19 jun 2020. 
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Como já dissemos, todos os animais possuem necessidade de se alimentarem para 

sobreviverem e sustentarem a sua estrutura corporal para que possam realizar a sua função 

no ecossistema. 

Quanto à alimentação os animais podem ser classificados em: 

 

  

ATIVIDADE 5 – Leia a charge e responda 

 

 

 
A- De acordo cm as relações alimentares, o jacaré está classificado como:  
 

( a ) predador      ( b ) presa       ( c ) produtor      (d ) vítima      
 
B- Escreva um conceito para cada grupo 
 

 

 

 

 

Onívoros 
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C- Qual desses seres são herbívoros? 

 
( a ) flor      ( b ) sapo      ( c ) cobra      ( d ) gavião     

 

D- Qual o ser vivo está no topo da cadeia alimentar? 

 

 ( a ) sapo     ( b ) cobra      ( c ) gavião ( d ) gafanhoto 
 
 
AULA 21 

Leia o texto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTAÇÃO DOS SERES HUMANOS 

 

Os seres humanos são onívoros, ou seja, se alimenta tanto de plantas como 
de carnes. Neste caso, pode ser classificado como um consumidor primário, 
secundário ou terciário, de acordo com o alimento que consome. 
Por exemplo, o homem é um consumidor secundário quando come carne de 
vaca, uma vez que este animal, quando vivo, se alimentava de capim, ou seja, 
agia como um consumidor primário. 
https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/- Acesso em 19 jun 2020 
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ATIVIDADE 6- Observe uma cadeia alimentar humana 

          

A- O que significa afirmar que o ser humano é onívoro? 

 

 

B- A tirinha abaixo apresenta uma visão muito simples de uma cadeia alimentar humana 

 
 

Além de alguns animais, quais outros alimentos os seres humanos podem consumir? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Arte 

Aula 10 

Compreendendo a música 

Propriedades do som 

Ouvimos diversos sons produzidos por uma quantidade enorme de fontes sonoras. Sons diferentes 
e também sons que conhecemos e reconhecemos diariamente. Uma mesma nota musical pode ser 
emitida por um violino e por um piano, uma guitarra e um fagote, uma harpa e um alaúde. No entanto, 
essa nota tem características distintas em cada instrumento. Podemos perceber essas diferenças 
graças a percepção dos parâmetros do som, que podem ser definidos em quatro categorias:  Timbre, 
intensidade, altura e duração. 

 

A seguir, estudaremos cada uma dessas propriedades do som. 

Timbre 

O Timbre é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz  de um instrumento ou 
cantor.   

Cada instrumento, objeto ou material possui um timbre  que é único.  Do mesmo modo, cada 
pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais.  

Atividade 1 

Você consegue reconhecer todos os objetos da sua casa pelo som; 

No espaço abaixo, desenhe dez objetos da sua casa que produzem som. Não se esqueça de 
observar  na cozinha, banheiro, quarto, sala e quintal. 
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Aula 11 

Intensidade do som 

A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que 
permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco (baixa intensidade) ou se o som é forte (alta intensidade) 
e ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Ao se propagar, 
as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior é a 
energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido percebe. É 
semelhante ao que habitualmente chamamos de volume. 

Atividade 1 

Nas fichas abaixo, os traços finos representam o som fraco e os traços grossos representam os sons 
fortes.  O aluno deverá bater a mão em uma superfície rígida (pode ser uma mesa) em todos os 
traços. No traço fino a mão deverá bater levemente sobre a superfície e no traço grosso a mão deverá 
bater com mais força. Faça com atenção e observe a diferença. 

 

Atividade 2 

Desenhe duas fontes sonoras que produzem som forte e duas fontes sonoras que produzem som 
fraco. Lembrando que fonte sonora é aquilo que produz o som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 12 

Altura do som 

É a propriedade do som que o classifica em grave (grosso), médio e agudo(fino).                                    A 
altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons 
agudos e os lentos sons graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais: dó, 
ré, mi, fá, sol, lá, si; assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som, por isso cada 
nota tem sua frequência (número de vibrações por segundo). Veja demonstração frequência das 
ondas sonoras. 
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Atividade 1 

Desenhe dois animais que produzem sons graves e dois animais que produzem sons agudos. 

 

Aula 13 

Duração do som 

A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo. É 
a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as 
vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma 
regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de 
ritmo. 

Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando por um breve período, como o 
som dos tambores, e outros tem ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem 
soando por um período maior. 

 

Atividade 1 

Agora, vamos praticar. Repita a sequência de símbolos em voz alta. Para ajudar, coloque o dedo 
sobre os símbolos. 

Legenda 
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No traço longo ________________ o aluno irá falar taaaa 

No círculo preto       o aluno irá falar Ta  

No X o aluno fará silêncio, pois é a pausa da música. 

 

 

____________________              ____________________ X        ____________________ 

 

Agora você irá criar uma sequência de 8 sons. Atenção, crie símbolos diferentes para os sons 
longos, sons curtos e pausas.  Não se esqueça de escrever a legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 14 

Instrumentos musicais 

 

A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história já 

se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza. 

Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. 

 

Classificação dos instrumentos  

 

Todos os instrumentos musicais se encaixam em um conjunto. Esse conjunto é organizado mediante 

uma classificação dos instrumentos musicais. Existem vários tipos de classificações, no entanto 

vamos conhecer a mais simples. 

 

Instrumentos de cordas 

 

São todos os instrumentos que possuem cordas. Nesses instrumentos, o som é produzido pela 

vibração de uma corda, quando é friccionada ou percutida. 
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Instrumentos de sopro 

São instrumentos que necessitam do sopro para produzir som.  Os instrumentos de sopro são 

usualmente constituídos por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que se encontra em 

seu interior. 

                                   

Instrumentos  de percussão 

Neste tipo de instrumento, o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. 

Esta oscilação pode ser provocada pela mão ou com a ajuda de baquetas.  

                           

 

Agora que você já conhece sobre a classificação dos instrumentos, identifique alguns instrumentos 

da obra ‘’ Meus Instrumentos’’ de Jorge Santos. 

Violino Harpa 
Violão 

Saxofone 
Flauta doce 

Trompa 

Tambor Pandeiro Castanhola 
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- 

 

Com base nos instrumentos da obra acima, preencha a tabela abaixo classificando-os em: 

instrumentos de sopro, cordas ou percussão. 

 

Instrumentos de cordas Instrumentos de sopro Instrumentos de 
percussão 

   

   

   

 

Aula 15 

A música e as cores 

É possível cores e formas de uma pintura sugerirem sons musicais? Para o pintor russo Wassily 
Kandinsky.  Sim. Boa parte de sua obra foi inspirada pela música, e ele próprio acreditava que as 
cores combinadas formavam “acordes visuais”. 

Observe uma das obras de Kandinsky 

PANDEIRO     
MEIA LUA 

CAVAQUINHO 
GAITA 
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Composição 8, uma das obras de Kandinsky (1923). 

Atividade 1 

Agora é com você! Ouça a música Marcha Turca de Mozart, disponível no link abaixo, e desenhe enquanto 
estiver ouvindo-a. Desenhe o que lhe agradar, o que a música lhe sugerir. Não se esqueça de colorir. 
Capriche! 

https://www.youtube.com/watch?v=e6M_JXRV2l0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
AULA 10 

Vamos relembrar tudo que aprendemos sobre xadrez. 

1- Qual é o nome de cada peça? 

a) ___________________   b) ____________________ 

c) _____________________ 
d) _____________________ 

e) __________________________ 
 

f)  

 ____________________________ 

2- 
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Acesse o link abaixo e conheça Lenda sobre a origem do jogo de Xadrez 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MZJ_2weYsXU 

 

Agora vamos treinar. 

Acesse o endereço abaixo e jogue. 

https://www.chess.com/pt-BR/play/computer 

 

AULA 11                                                                                                    
LEIA:                                                                                               

Olimpíadas 

 

As Olimpíadas constituem um dos maiores eventos de massa do mundo e a sua 
origem remonta à Antiga Grécia, quando eram praticados jogos esportivos na cidade de 
Olímpia. 
 
Origem das Olimpíadas 
 

Em cerca de 2500 a.C., os gregos realizavam festivais esportivos em honra a Zeus 
no santuário de Olímpia - o que originou o termo olimpíada. O evento era tão importante 
que interrompia até as guerras. 
               Os nomes dos vencedores das competições começam a ser registrados a partir 
de 776 a.C. Participavam apenas os cidadãos livres, disputando provas de atletismo, luta, 
boxe, corrida de cavalo e pentatlo (que incluía luta, corrida, salto em distância, arremesso 
de dardo e de  disco). 
               Os vencedores recebiam uma coroa de louros e oliveiras. Mais tarde, os atletas 
se profissionalizam e passam a receber prêmios em dinheiro. As Olimpíadas perdem 
prestígio com o domínio romano na Grécia, no século II a.C. Em 392, o imperador 
Teodósio I converte-se ao cristianismo e proíbe todas as festas pagãs, inclusive as 
Olimpíadas. 
 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
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1 – Por que os jogos Olímpicos tem este nome? 
( a  ) porque era realizado na cidade de Olímpia 
( b ) porque o inventor dos jogos era Olimpo 
( c  ) simplesmente o nome Olímpiadas é bonito 
 
2 -  Nas primeiras competições Olímpicas o vencedor ganhava? 
(  a ) dinheiro 
(  b ) medalha 
(  c ) coroa de louros e oliveiras 
 
AULA 12 
LEIA: 
 
A importância dos Jogos Olímpicos 
 

Desde sua criação, há mais de 2.700 a.C, os Jogos Olímpicos assumiram um papel 
fundamental na vida dos gregos. Para se ter uma ideia, as competições eram capazes de 
interromper as guerras entre as cidades, num ritual conhecido por “trégua sagrada”.    

 Posteriormente, após a tentativa do francês Barão de Coubertin em reviver o 
espírito das primeiras competições, os Jogos Olímpicos passaram a ser um evento 
globalizado e de grande importância em todo o mundo. Um exemplo disso é sua própria 
bandeira, que representa a união dos cinco continentes. 
          Quando foram celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, se 
pretendia apenas realizar um evento que reunisse algumas centenas de pessoas que 
praticavam o esporte como atividade de tempo. Mal sabia o Barão de Coubertin que a 
competição iria se transformar em um dos principais eventos culturais do planeta, 
ultrapassando, sem dúvida, os limites do esporte. 
 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Os jogos Olímpicos por sua importância para os Gregos era capaz de? 
( a  ) divertir a população mundial 
( b  ) interromper as guerras 
( c  ) fabricar atletas 
 
2-O que representa a bandeira das Olimpíadas? 
( a ) as modalidades esportivas que compõem as Olimpíadas. 
( b ) a união dos cinco continentes. 
( c ) a ginástica artística. 
 
 
AULA 13 
LEIA: 
 
Esportes Olímpicos 
 

Os Jogos Olímpicos compõem um evento desportivo que acontece a cada quatro 
anos, seguido do período da Olimpíada. O acontecimento reúne atletas de várias partes 
do mundo para concorrerem em diversas categorias de esporte individual como Atletismo, 
Natação e Ginástica e esporte coletivo com futebol, voleibol e basquetebol. 
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          As medalhas de ouro são concedidas ao primeiro classificado, as de prata ao 
segundo classificado e medalha de bronze para o terceiro classificado.              A ginástica 
olímpica, principal modalidade de ginástica existente, é um conjunto de exercícios 
corporais realizados em aparelhos oficiais, onde os movimentos revelam força, agilidade, 
flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo. 
 
Modalidades Olímpicas 

 
 

 Atletismo: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, maratona, 100m 
com barreiras (feminino), 110m com barreiras (masculino), 400m com 
barreiras, 3000m com obstáculos, 4x100m, 4x400m, 20km de marcha 
atlética, 50km de marcha atlética (masculino), salto em distância, salto triplo, salto 
em altura, salto com vara, lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento 
de martelo, lançamento de dardo, heptatlo (feminino) e decatlo (masculino). 

 Badminton  
 Basquete: Basquetebol e Basquete3x3 
 Beisebol/Softball: Beisebol e Softbol 
 Boxe  
 Canoagem: Slalom e Velocidade 
 Caratê  
 Ciclismo: Estrada, Pista, BMX, Mountain bike e Freestyle 
 Esgrima  
 Escalada 
 Futebol 
 Ginástica: Artística, Rítmica e Trampolim 
 Golfe  
 Halterofilismo  
 Handebol 
 Hipismo 
 Hóquei sobre a grama 
 Judô  
 karatê 
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 Lutas: Livre e Greco-romana 
 Aquáticos: Natação Artística, Natação e Saltos ornamentais 
 Pentatlo moderno 
 Polo aquático 
 Remo 
 Rugby sevens 
 Skate: Street e Park 
 Surfe 
 Taekwondo 
 Tênis 
 Tênis de mesa 
 Tiro 
 Tiro com arco 
 Triatlo 
 Vela 
 Vôlei: Vôlei quadra e Vôlei de praia 

 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Os jogos Olímpicos são realizados de quanto em quanto tempo? 
( A  ) dois em dois anos 
( B  ) quatro em quatro anos 
( C  ) seis em seis anos 
 
2 -  Se você fosse um atleta Olímpico, em qual destes esportes você iria participar em 
uma Olímpiada? Por quê? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
AULA 14 
Leia: 
 
Símbolos olímpicos 
 

Desde que começaram a ser disputados na era moderna, os Jogos Olímpicos 
ganharam alguns símbolos. 

 
Anéis Olímpicos 
 

A principal representação dos Jogos Olímpicos é a bandeira estampada com os 
anéis olímpicos, que também são a marca do COI. Os cinco aros interligados que 
compõem o estandarte possuem cores diferentes, cada uma representando um 
continente: azul, a Europa; amarelo, a Ásia; preto, a África; verde, a Oceania; e vermelho, 
as Américas. 

Os anéis entrelaçam-se para dar voz a valores como o universalismo e o 
humanismo. Os aros que compõem a bandeira são de cores diferentes para representar 
o respeito às diversidades de todas as nações e contrastam com o fundo branco, que 
representa a paz entre os continentes. Quando foi criado, esse símbolo tinha o objetivo 
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de se opor ao nacionalismo exagerado que levava à tensão entre países no início do 
século XX. 

 
A união de cinco anéis de diferentes cores remete aos cinco continentes** 
 

O uso dos Anéis Olímpicos como um dos símbolos principais dos jogos começou 
em 1913, após a Olimpíada de Estocolmo, em 1912, primeira edição a receber 
participantes de todos os continentes. A imagem dos aros entrelaçados vista pela primeira 
vez foi desenhada à mão pelo Barão de Coubertin e estava no topo de uma carta escrita 
por ele. 

Como uma expressão simbólica, ao final de cada edição dos Jogos, a Bandeira 
Olímpica é passada para a próxima cidade-sede. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Quem desenhou os aros Olímpicos? 
(  a ) um atleta 
(  b ) o Barão de Coubertin 
(  c ) um desenhista 
 
2 -  O que cada aro Olímpico representa? 
(  a ) país 
(  b ) continente 
(  c ) modalidade esportiva 
3 – Desenhe a bandeira olímpica e escreva o que cada aro representa. 
 
 
AULA 15 
LEIA: 
 
Tocha 
 

A tocha é o mais antigo símbolo das olimpíadas e faz a ligação entre os jogos 
realizados na Grécia Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo sagrado, tido como 
elemento purificador, era usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, com 
o Santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas. 

O acendimento da chama é feito com a luz solar por meio da skaphia, uma espécie 
de espelho côncavo que agrega os raios do sol em um só ponto, provocando combustão. 
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Essa tradição para acender a tocha ainda é mantida e é realizada meses antes do início 
dos jogos, em frente ao Templo de Hera, por onze mulheres caracterizadas como 
sacerdotisas. 

 
A Tocha Olímpica é acesa na Grécia 

 

Em 1928, os Jogos Olímpicos de Amsterdã foram a primeira edição do evento na 
Era Moderna a ter uma pira olímpica acesa em um dos estádios. Já o revezamento da 
tocha foi implantado pela primeira vez em Londres, no ano de 1948. 

Além de remeter a um contexto histórico, a Chama Olímpica simboliza a paz, a 
união e a amizade. Durante o revezamento feito antes dos jogos em Olímpia, os 
mensageiros saíam com as tochas pelas cidades gregas anunciando a data das 
competições. Esses mensageiros anunciavam também uma “trégua sagrada”, que 
cessava as guerras em curso até o fim dos jogos. 

Atualmente, cada sede das olimpíadas desenvolve um design próprio para a tocha, 
levando em conta suas características culturais. Depois de acesa, a tocha passa por 
algumas cidades da Grécia e segue para o país onde a competição será realizada, onde 
o objeto passa pelas mãos de diversos carregadores nas principais cidades. O trajeto 
termina no estádio onde será celebrada a abertura. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – O que a chama Olímpica simboliza? 
( A  ) o evento esportivo 
( B  ) o calor dos jogos 
( C  ) paz, a união e a amizade 
 
2 -  O que é a skaphia? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
AULA 16 
 
LEIA: 
Medalhas 
 

Os primeiros campeões olímpicos recebiam como prêmio uma coroa feita com 
folhas de louro e oliveira. Os vencedores também recebiam alimentação gratuita por toda 
a vida, garantia de seu lugar em teatros e o título de herói da sua cidade. 
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No ano de 392, após converter-se ao cristianismo, o Imperador Romano Teodósio 
I proibiu a realização dos jogos. Quando voltou a ser realizado no ano de 1896, os 
vencedores foram presenteados com uma medalha de ouro e um ramo de oliveira. 

A partir de 1904 foi instituída a premiação para o segundo e terceiro colocados, que 
receberiam medalhas de prata e bronze, respectivamente. Essa modalidade de pontuação 
acabou espalhando-se por outras competições esportivas. 

 

 
A premiação olímpica é feita com três tipos de medalhas: ouro, prata e bronze 

 

Atualmente, a cunhagem das medalhas é de responsabilidade do país anfitrião e 
precisa ter diâmetro mínimo de 6 cm por 3 mm de espessura e trazer na parte frontal a 
imagem da deusa Nike, símbolo da vitória nas olimpíadas. Contradizendo o nome da 
premiação, a medalha de ouro precisa ser feita com 92,5% de prata e 6 g de ouro. 
 
Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Qual é a sequência correta das posições/medalhas? 
( a  ) 1ºlugar/prata, 2ºlugar/bronze e 3ºlugar/ouro 
(  b ) 1ºlugar/bronze, 2ºlugar/ouro e 3ºlugar/prata 
(  c ) 1ºlugar/ouro, 2ºlugar/bronze e 3ºlugar/prata 
( d  ) 1ºlugar/bronze, 2ºlugar/prata e 3ºlugar/ouro 
( e  ) 1ºlugar/ouro, 2ºlugar/prata e 3ºlugar/bronze 
 
2 – Quais eram os prêmios dos primeiros campeões Olímpicos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
AULA 17 
LEIA: 
 
Lema 
 

Citius, Altius, Fortius é a expressão latina que define o espírito olímpico e significa: 
o mais Rápido, o mais Alto, o mais Forte. A essência da frase está na superação de limites, 
proposta aos atletas que competem nos jogos. A frase é atribuída ao Padre Henri Dion, 
que ensinava esportes nos arredores de Paris e era amigo do Barão de Coubertin. 
Com esse lema, Coubertin desejava dar aos jogos a tarefa de exigir o melhor dos 
competidores, levando-os à excelência nas partidas. O lema foi instituído em 1894, por 
ocasião da criação do COI. 
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Atividade – marque X na alternativa correta 
 
1 – Qual o significado da expressão Citius, Altius, Fortius? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2 – Qual era o desejo do Barão Pierre de Coubertin com esse lema? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
AULA 18 
LEIA: 
 
Mascotes 

 
Os mascotes são criados com base nas características regionais 
 

Outro representante dos jogos olímpicos é o mascote, que muda a cada edição. O 
primeiro mascote oficial foi apresentado na Olimpíada de Munique, em 1972. O Waldi, 
como era chamado, foi inspirado na figura de um cachorro da raça dachshund, muito 
comum na região. 

Desde então, os países que receberam os jogos criaram mascotes com base em 
suas características regionais. Já teve urso, águia e até montanhas personificadas, mas 
o que mais inspirou a criação de mascotes olímpicos até hoje foi a mistura de elementos. 
Nos jogos de Pequim, em 2008, por exemplo, foram cinco mascotes representando 
desejos. Em Londres e Atlanta, os personagens criados não tinham forma de animais, 
eram desenvolvidos em computador e misturavam diversos formatos. 

Na Olimpíada do Rio de Janeiro, o mascote recebeu o nome de Vinícius, em 
homenagem a Vinícius de Morais, e é uma mistura de vários animais da nossa fauna. 
 
Atividade 
1 – Hoje vamos criar um mascote para uma Olimpíada. Você vai desenhar e colorir um 
mascote e dar um nome para ele e um significado. 
Exemplo: O mascote será um Cachorro e seu nome é Pamonha. Seu significado é que existem inúmeros 
cachorros no Brasil e Pamonha é uma comida típica. 

 
Curiosidades Olímpicas 
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Maratona 

Na Grécia Antiga, o esporte estava intimamente vinculado à atividade militar. As 
modalidades atléticas que hoje vemos nos jogos modernos, em sua ampla maioria, derivam de 
atividades militares. Pois bem, uma das modalidades olímpicas mais conhecidas é a maratona, a 
corrida de longa distância. A maratona está inserida nos jogos Olímpicos modernos desde a 
primeira edição, realizada na cidade de Atenas, em 1896. A explicação para a existência desse 
esporte remete à famosa Batalha de Maratona, uma das tantas travadas entre gregos e 
persas na Primeira Guerra Greco-Persa, em 490 a.C. 

Diz o historiador grego Heródoto que um guerreiro grego chamado Fidípides teria corrido 
uma distância de cerca de 200 km, em dois dias, de Atenas até Esparta. O objetivo era pedir ajuda 
a essa última para enfrentar os persas, que desembarcaram em Maratona – cidade próxima a 
Atenas – onde ocorreu a batalha. A prova de maratona faz uma homenagem a esse fato. 
 
Medalha Pierre de Coubertin 

Na Olimpíada de Atenas, um fato curioso ocorreu com o maratonista Vanderlei Cordeiro 
de Lima. Ele estava prestes a terminar a prova e conseguir o ouro para o Brasil, mas foi 
interrompido por Cornelius Horan, ex-padre irlandês que estava entre os expectadores. 
Vanderlei, atordoado, ainda conseguiu chegar em 3º e conquistar a medalha de bronze. Um tempo 
depois, o comitê olímpico concedeu a ele a maior honraria da organização: a Medalha Pierre de 
Coubertin.  

Medalha Pierre de Coubertin é uma honraria esportiva–humanitária concedida pelo Comitê 
Olímpico Internacional a atletas e pessoas envolvidas com o esporte que demonstrem alto grau 
de esportividade não tem relação com o desempenho técnico do competidor, mas com suas 
qualidades morais e éticas e a demonstração do mais puro espírito esportivo em situações difíceis 
ou inusitadas acontecidas durante as disputas. espírito olímpico durante a disputa dos Jogos. Ela 
tem o seu nome em homenagem ao criador dos Jogos Olímpicos modernos, Barão Pierre de 
Coubertin. 
 
Atividades 
1 – Por qual motivo existe uma modalidade esportiva chamada Maratona? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
1 – O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava disputando a Maratona na Olimpíadas de 
Atenas, porém um ex-padre o atrapalhou na prova, contudo ele conseguiu terminar a Maratona. 
Vanderlei ganhou alguma medalha? Se sim, qual/quais ele ganhou? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


