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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS 61 E 62 
 
 

Leia o texto: 
Aladim e a lâmpada maravilhosa 
Ruth Rocha  
Um dia, Aladim descobriu que, esfregando aquela lâmpada velha, saía de dentro um 

gênio, capaz das maiores proezas. 
Aladim continuou vivendo modestamente. De vez em quando chamava o gênio e 

pedia a ele apenas o que precisava. 
Um dia Aladim viu a filha do sultão. 
Aladim ficou apaixonadíssimo. 
Mas para casar com filha de sultão era preciso ser muito rico. 
Aladim então, apelou para o gênio. Pediu roupas, castelo, ouro, joias. Escravos, 

brancos e pretos, bonitos e bem vestidos. Cavalos, presentes para o sultão, nem sei mais o 
quê. 

Aladim casou com a princesa e foi muito feliz, durante muito tempo. 
 

ATIVIDADES 
1- O que a lâmpada velha tinha de extraordinário? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2- Como ficou a vida do Aladim logo depois de descobrir os poderes da lâmpada? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3- O que Aladim pedia, de vez em quando, ao gênio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4- Na frase: “ De vez em quando chamava o gênio e pedia a ‘ele’ apenas o que 
precisava.”  A palavra ELE se refere a 
quem?_________________________________ 

5- O que fez Aladim mudar de ideia e pedir riquezas ao gênio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6- O que Aladim pediu ao gênio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7- Por quem Aladim se apaixonou? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8- Aladim conseguiu se casar? Com quem ele se casou? 

 

___________________________________________________________________________
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AULAS 63 E 64 
 
LEIA O TEXTO: 
 

A raposa e a Cegonha 
Fábula de La Fontaine  

 
 Um dia a raposa convidou a Cegonha para jantar e servi-lhe sopa, que ambas gostavam 

muito , num prato raso. 

 - Estás a gostar da minha sopa? – perguntou, enquanto a Cegonha bicava em vão no líquido, 

sem conseguir comer nada. 

 - Como posso saber, se nem consigo comer ? - respondeu a Cegonha, vendo a raposa 

lamber a sopa com um ar todo deliciado. 

 Dias depois foi a vez da Cegonha retribuir o gesto, convidou a raposa para comer com ela 

na sua casa à beira do lago. Serviu-lhe a sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. 

 - Hummmm, está deliciosa, querida amiga! - exclamou a Cegonha enfiando o comprido bico 

pelo gargalo. - não achas? 

 Claro que a raposa não achava nem podia achar nada, pois o focinho não passava pelo 

gargalo estreito do jarro. Tentou várias vezes sem sucesso até que, bastante mal humorada, se 

despediu da Cegonha, resmungando entredentes:  

- Não achei graça nenhuma  

ATIVIDADES: 
 

1- Quais são as personagens da história? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2- Qual foi o convite feito pela raposa a cegonha? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3- Depois deste jantar, o que fez a cegonha? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4- Onde ficava a casa da cegonha? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5- Qual o utensílio usado pela cegonha para servir a sopa? 
_________________________________________________________________ 
 

6- Analise as frases e marque aquela que explica a moral da história. 
a) Casa de ferreiro, espeto de pau. 
b) Aqui se faz, aqui se paga. 
c) Quem burro nasce, burro morre. 
d) A inveja não admite mérito. 
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AULA 65 
 
LEIA AS PALAVRAS ABAIXO. 
 

 
AGORA COPIE OS VERBOS NOS LUGARES CORRETOS. 
 
PRESENTE: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
PASSADO 
(PRETÉRITO):____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
FUTURO:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
AULAS 66 E 67 
 
LEIA A TIRINHA: 

 
1- Pela leitura da tirinha, podemos afirmar que Garfield é: 

a) Animado 
b) Inquieto 
c) Preguiçoso 
d) ágil 



 

5 

2- Você percebeu que a expressão do rosto do Jon se transformou? .Por que isso 
aconteceu? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3- Explique o uso do por quê. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4- Identifique na tirinha uma inadequação referente à concordância verbal. Em seguida, 
explique o porquê da inadequação, fazendo a correção. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
AULAS 68 E 69 
 
Leia o texto a seguir:  
 

Cabeça- de- vento 
 

Parece até brincadeira, ninguém pode 
acreditar 

Mas de tudo ele esquece, 
Esquece até de... lembrar. 

Quando está dentro do carro, 
A caminho da escola 

Tem de voltar apressado, 
Pois se esqueceu da sacola. 

Acha a vida esquecida, 
Cheia de gente agitada. 

Sua vida? _ ele vai levando... 
E não se esquenta com nada. 
De vez em quando ele avisa: 
_ Comigo, tudo é mais lento. 
Afinal, vocês compreendem: 

Sou um cabeça-de-vento... 
_ Onde está a pasta: 

_ Cabeça- de- vento esqueceu. 
_ E a blusa do uniforme? 

_ Cabeça- de- vento perdeu. 
_ O dinheiro da Tereza? 

_ Ficou em cima da mesa. 
_ E o boletim do colégio? 

_ Lá na garagem do prédio. 
_E o presente de aniversário? 
_ Ficou lá dentro do armário. 

_ E o dever de geografia? 
_ Está em cima da pia. 

A mãe dele até entende, 
E o trata com respeito. 
Afinal ser esquecido 

É coisa dele, é seu jeito. 
 
ABRAS, Santuza.  
 
1- De acordo com o texto, explique o que significa as expressões:  
a)- “Sua vida? _ ele vai levando...”  
______________________________________________________________________ 
 
b)- “E não se esquenta por nada.”  
______________________________________________________________________ 
  
2- Qual é o tema principal do poema?  
______________________________________________________________________ 
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3- Quantas estrofes o poema possui? E versos?  
_______________________________________  
 
4- O que “cabeça- de- vento fez com:  
a)- A blusa de uniforme?  
_______________________________________ 
  
b)- O presente de aniversário?  
_______________________________________  
 
c)- O dinheiro de Tereza?  
_______________________________________  
 
d)- O dever de geografia?  
_______________________________________  
 
e)- O boletim do colégio?  
_______________________________________ 
 
5- Marque a alternativa que NÃO está de acordo com o texto:  
( A) cabeça- de- vento avisa a todos que é muito lento.  
( B) Cabeça- de- vento segue o ritmo das pessoas agitadas.  
( C ) cabeça- de- vento deixa todos espantados, pois “de tudo ele se esquece... esquece, esquece até 
lembrar.”  
 
 
AULA 70 
 
Na aula de Matemática. 
 - Joãozinho, quanto é um menos um? 
 - Sei não, fessora! 
 - Vou dar um exemplo, faz de conta que em cima desta mesa tem um pêssego. Se 
eu comer o pêssego, o que sobra? 
 - O caroço, fessora. 
 
ATIVIDADES. 
 

1- Quais são os personagens do texto? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2- Qual é o gênero textual? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3- Qual a fruta que a professora usou para tentar ajudar o aluno? 
_______________________________________________________________________ 
4- Qual é o conteúdo que a professora estava ensinando? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5- Quais são os sinais de pontuação que aparecem neste texto? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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AULAS 71 E 72 
 
LEIA: 

 
RESPONDA: 
 
1- Esse texto é: 
 
( A ) um conto de fadas          ( B ) uma fábula          (  C  ) uma lenda 
 
2- De acordo com a leitura, o Uirapuru: 
 
( A ) Sempre foi um pássaro   ( B ) Era uma índia      ( C ) Era o cacique 
 

3- No início da narrativa, há um conflito. 
 
a) Qual? 

_____________________________________________________________________ 
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b) O que o cacique fez para resolver?   
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4- Onde se passa a história? 

___________________________________________________________________ 

5- De acordo com o texto, relacione: 

(A) Tupã ( ) uma índia 
(B) Cacique ( ) ave de canto mais belo 
(C) Uirapuru ( ) o grande deus 

(D) Obirici                                                          (     ) chefe da tribo
  

6- O texto que você leu explica o surgimento de quê? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
AULAS 73 E 74 
 
AINDA SOBRE O TEXTO: UIRAPURU 
 

1- Numere a sequência dos fatos: 
 
( ) A índia que ganhou o desafio casou-se com o cacique. 

( ) A índia viu que seu amado estava muito feliz e decidiu ir para longe.  

( ) A outra índia chorou lágrimas que formaram um ribeirão. 

( ) As índias eram apaixonadas pelo cacique. 

( ) O pássaro recebeu um lindo canto que enfeitiçava os humanos para o amor. 

 
2- Coloque V (verdadeiro) ou F (falso): 

 
(   ) Para atrapalhar a felicidade do seu amado, a índia continuou na tribo. 
(   ) Obirici foi a índia que perdeu o desafio. 

(   ) A índia, de tanto chorar e transformou-se em água. 

(   ) Tupã teve pena da jovem e resolveu transformá-la em pássaro.  

(   ) O Uirapuru vive nas matas da Amazônia 

 

3- Segundo o texto, qual é o efeito do cantar do Uirapuru ainda hoje? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4- O que você achou do final da história? Vamos elaborar um final diferente para a 
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história Uirapuru? Dê um final diferente a partir desse trecho da história: 
 

“Como o cacique não conseguia decidir-se por uma delas, resolveu fazer um 
desafio: aquela que, com a flecha tivesse melhor pontaria seria a escolhida. A 
vencedora casou-se com o cacique e ficou muito feliz. A outra, chamada Oribici 
perdeu.’’ 

 
AULA 75 
 
LEIA: 
 

 
Separe as sílabas das palavras e classifique-as quanto ao número de sílabas 
(monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba): 
 Separação silábica classificação 
Ventania:    
Burra:   
Onça:   
Amarradinha:   
Bem:   
Desaparecer:   
Primeiro:   
Satisfeita:    
Árvore:   
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AULAS 76 E 77 
 

 
1- Em “Um velho Galo matreiro, percebendo ...” - a palavra sublinhada significa: 

a - notando  
b - adivinhando  
c- supondo  
d – prevenindo 
  

2- Em ... “percebendo a aproximação da raposa ...” - a palavra sublinhada pode ser 
substituída por: 
a - proposta  
b - intenção  
c- voz  
d- chegada  
 

3- Em “empoleirou-se numa árvore”. - A palavra sublinhada pode ser substituída por: 
a -escondeu-se  
b -subiu  
c- pulou  
d - encolheu se  
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4- Em “ a raposa, desapontada, murmurou consigo” - a palavra sublinhada significa: 
a - disse em voz baixa  
b - falou disfarçadamente  
c- resmungou  
d - pensou  
 

5- Em “Muito bem  - exclamou o Galo “ - a palavra sublinhada significa: 
a - falar em voz alta e com admiração. 
b - falar em tom de censura. 
c-  falar demonstrando aprovação. 
d - falar em tom autoritário. 
 

6- Em “Que beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras” - a expressão sublinhada 
equivale a: 
a- entre as  
b- apesar das  
c- longe das  
d- sem as  

 
 
AULAS 78E 79 
 
AINDA SOBRE O TEXTO: O GALO QUE LOGROU A RAPOSA. 
 

7- Em”...  e tratou de pôr-se a  fresco”, A expressão sublinhada quer dizer. 
a- ir para um lugar que não faça tanto calor. 
b- sair para o ar livre. 
c- ir saindo. 
d- colocar-se a salvo. 

 
8- Em “ E raspou-se” Significa: 

a- saiu calmamente. 
b- saiu precipitadamente. 
c- escondeu-se. 
d- feriu-se. 
 

9- Quando o Galo se empoleirou na árvore, a raposa ficou: 
a- Zangada. 
b- Decepcionada. 
c- Indiferente. 
d- Contente. 

 
10- A respeito da atitude do Galo, a raposa pensou consigo mesma – “Deixe estar seu 

malandro, que já te curo! “- isso significa que ela pensou em: 
a- aliviar o sofrimento do Galo. 
b- dar uma lição no Galo. 
c- cozinhar o Galo. 
d- levar o Galo médico dos animais, veterinário. 

 
11- Ao dizer “ Que beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldades e traições!” - 

O Galo se refere às: 
a- desavenças ocorridas entre os homens. 
b- brigas entre ele a raposa. 
c- crueldade cometida pela raposa em relação aos seus amigos. 
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d- desavenças que houve no Reino animal. 
 

12- A raposa é tida como um animal muito assustado, esperto. Nessa fábula, a raposa 
mostrou se: 
a- mais esperta do que o Galo. 
b- menos esperta do que o Galo. 
c- tão esperta quanto o Galo. 
d- muito esperta, além de corajosa é brincalhona. 

 
13- O nome Co-ri-có-có,  usado pela raposa em referência ao Galo, relaciona-se: 

a- ao canto do Galo. 
b- à raça do Galo. 
c- à cor do Galo  
d- ao físico do Galo  

 
 
AULA 80 
 
LEIA: 
 
 
 

Uso do – AM E ÃO 
Quando usar am? Quando usar  - ão? 
Usa se – am  em verbos 
no passado, indicando 
ações que já aconteceram. 
Exemplo: 

Usa-se – ão em verbos 
no futuro, indicando 
ações que ainda irão 
acontecer. 
Exemplo : 

- Eles escreveram uma 
história ontem. 
-Eles dormiram cedo 
semana passada. 

- Semana que vem eles 
irão sair. 
- Eles jantarão aqui 
amanhã. 

 
 

Complete as frases com um dos verbos entre parênteses: 
 
a) As árvores  seus galhos com 

o vento de ontem. (balançaram – balançarão) 

b) Amanhã, os bichos  na 

apresentação da floresta. (dançaram – dançarão) 

c) Os repórteres dos jornais hoje à noite sobre as florestas. 
(falaram – falarão) 

d) Os bichos no teatro florestal ontem uma 

ótima peça. (9). 
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MATEMÁTICA 
 
AULAS 61 E 62 
 
GRÁFICOS E TABELAS 
 
Existem sites e revistas dedicados a pesquisar informações sobre os pontos turísticos mais 
visitados do mundo com o objetivo de divulgá-los. Em uma dessas pesquisas, destaca-se 
o Grande Bazar de Istambul, na Turquia. Nesse que é um dos maiores mercados do mundo, 
inúmeras lojas oferecem os mais diversos produtos, como vemos na imagem. 
 

 
 
1.Em sua opinião, como as revistas e sites conseguem as informações necessárias para 
chegar à conclusão sobre os pontos turísticos mais frequentados? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.Cite um ponto turístico da cidade de Campo Grande? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Dados coletados através de pesquisas podem ser organizados para 
facilitar a leitura e compreensão do nosso dia a dia. 
 
TABELA DE DUPLA ENTRADA 
 
Claudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, 
ela mediu a massa desses animais em dois momentos e organizou os dados em uma 
tabela de dupla entrada. 
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Na tabela de dupla entrada podemos apresentar dois ou mais tipos de informações.  

A leitura dos dados é feita na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. 

 
3. Com esse tratamento, qual dos cães teve maior aumento de massa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Qual dos cães apresentou a mesma massa nos dois momentos do tratamento? 

_____________________________________________________________________ 
 
 
AULAS 63 E 64 
 
GRÁFICOS E TABELAS 
 
Joice recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Observe na tabela a 
produção mensal de sabão, em quilogramas, de fevereiro a maio de 2017. 

 
a. Quantos quilogramas de sabão Joice produziu em: 

 Fevereiro?    
 Maio?    

 

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

 

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

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

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
AULA 65 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

Quando você se dedica à resolução de um problema, desenvolve ideias matemáticas e, também, 

estratégias de resolução. A resolução de um problema envolve leitura e interpretação do enunciado 

do problema e, também, a escolha do modo como ele será resolvido: por meio de um desenho, por 

tentativa, por meio de uma ou mais operações matemáticas, etc. 

 

ATIVIDADES 

a. Fabinho tem R$ 8,00 e seu irmão tem 5 vezes esse valor. Quantos reais tem o irmão de 

Fabinho? R:_______________________________________________________________ 

 

 

 

b. Comprei um caderno por R$ 3,00, uma caneta por R$ 1,50, uma lapiseira por R$ 2,50 e uma 

borracha por R$ 0,90. Quanto gastei ao todo ? 

R:_______________________________________________________________________                      

 
 

 

c) Um mercado possuía em seu estoque 450 garrafinhas de álcool gel. Comprou 178 

garrafinhas a mais. Com quantas garrafinhas de álcool gel o mercado ficou após a compra? 

R:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

d) Luana comprou um frasco de álcool gel por 17 reais e uma máscara por 12 reais. Ela pagou 

com uma nota de 50 reais.  

 
- Quanto ela gastou ao todo________________________  

- Quanto ela recebeu de troco_______________________  
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AULAS 66 E 67 
 
Leia: 

 Antes de surgir as unidades de medição do tempo e os próprios aparelhos que atualmente 

realizam de forma exata essa medida, o homem se orientava pela posição do sol. Hoje, as 

unidades responsáveis por registrarem e orientarem o nosso cotidiano são as seguintes: século, 

década, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo.  

 

Século – 100 Anos  

Década – 10 Anos  

Ano – Aproximadamente 365 Dias  

Mês – 30 E 31 Dias  

Dia – 24 Horas  

Hora – 60 Minutos  

Minuto – 60 Segundos  

 

Dentre as medidas citadas, ainda temos o décimo, o centésimo e o milésimo de segundos. Essas 

medidas são utilizadas em corridas, em virtude das pequenas diferenças de tempo entre os 

competidores.  

 

Dentre as medidas citadas, ainda temos o décimo, o centésimo e o milésimo de segundos. Essas 

medidas são utilizadas em corridas, em virtude das pequenas diferenças de tempo entre os 

competidores.  

 

 

Minutos e segundos:  

Cada número do relógio corresponde a um determinado número de minutos, contados de 5 em 5.  

O ponteiro menor indica as horas e o maior, os minutos. Nem todos os relógios têm o ponteiro de 

segundos e, os digitais não possuem nenhum ponteiro, apenas marcam as horas e os minutos. 

 

ATIVIDADE 

a) Escreva as horas de cada relógio: 
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A                                                    B                                        C                                    D 

 

 

__________________        __________________      _______________        ________________ 

 

b) Responda: 

 Quantos minutos tem uma hora? ________________________________  

 Quantos segundos tem um minuto? ______________________________ 

 Quantas horas tem um dia? ____________________________________ 

 

c) Faça a leitura das horas e complete. 

 7h da noite ou ________________________________________________ 

 5h da tarde ou ________________________________________________ 

 15 min para as 8h ou ___________________________________________ 

 16 h ou ______________________________________________________ 

 10min para as 9h ou ____________________________________________ 

 

d) Que horas são? 
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AULAS 68 E 69 
 

Vamos praticar... 

Utilize o cálculo mental para encontrar os resultados dessas adições:  

 

a)  238 + 99 = _______________  

b)  507 + 99 = _______________  

c)  99 + 1 186 = ______________  

d)  3 021 + 199 = _____________  

e)  299 + 457 = _______________  

f)  99 + 321 = ________________  

 

b) Utilize o cálculo mental para encontrar os resultados das operações abaixo. 
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AULA 70 
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AULAS 71 E 72 
 
Leia o texto: 
 

 
 
ATIVIDADES 
 

a) 736 jogadores foram para a copa, distribuídos igualmente nas 32 equipes. Quantos 

jogadores há por equipe?  

 

 

 

 

 

b) São 32 equipes. Cada equipe tem 12 reservas. Quantos são o total de reservas?  

 

 

 

 

 

 

c) Cada equipe pode levar 23 jogadores para a copa. São 32 equipes. Quantos 

jogadores irão à copa?  
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AULAS 73 E 74 
 

 
 
ATIVIDADES 
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AULA 75 
 
Resolva as operações a seguir e descubra uma linda expressão. 
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AULAS 76 E 77 
 

 
 
ATIVIDADES 

1- Ana fez o desenho de algumas ruas de seu bairro, próximas à sua casa. Localizou sua casa 

e marcou-a com seu nome. Localizou também a casa de quatro amigas e marcou-as com o 

nome de cada uma. Veja ao lado o que ela fez. 

 

 

 A casa que fica mais próxima à casa de Ana é a de sua amiga: 

 A) Carla.  

B) Laura.  

C) Lúcia.  

D) Maria 
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2- A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 

a 25. Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: 

 

“SUA CADEIRA ESTÁ LOCALIZADA EXATAMENTE NO CENTRO DA PLATÉIA” 

Qual é a cadeira de Mara?  

(A) 12   (B) 13   (C) 22   (D) 23 

 

3- O desenho abaixo representa a sala de Pedro. 

 

O aluno que está sentado na fila do meio na 3ª carteira do quadro para o fundo da 

sala é:  

(A) Bia   (B) Luíza   (C) Carlos   (D) Messias 
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AULAS 78 E 79 
 
Sistema monetário 
 
Observe o cartaz da liquidação da loja com os antigos e novos preços. 

 
 

1- Qual seria o total dos 3 itens sem o desconto?  
 
A ( ) R$ 3.207,00         B ( ) R$ 2.980,00 
C ( ) R$ 29.080,00       D ( ) R$ 3.664,00 
 

2- E com o desconto? 
 
A ( ) R$ 3.207,00    B ( ) R$ 4.302,00 
C ( ) R$ 32.720,00   D ( ) R$ 2.390,00 
 

3- Qual é a diferença de preço das duas compras, comparando o valor de antes e 
após o desconto? 
 
A ( ) R$ 450,00    C ( ) R$ 4.570,00 
B ( ) R$ 940,00   D ( ) R$ 457,00 
 

4- Luciana quer comprar a mesa. Porém, quer pagar em 4 vezes. Qual é o valor 
que ela pagará em cada parcela pagando o preço com desconto? 
 
A (  ) R$ 320,00   C (  ) R$ 280,00 
B (  ) R$ 120,00   D (  ) R$ 270,00 
 

5- Qual a diferença de preço do sofá do valor de antes e após o desconto? 
 
A (  ) R$ 170,00   C (  ) R$ 817,00 
B (  ) R$ 120,00   D (  ) R$ 167,00 
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AULA 80 
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ATIVIDADES 
 

1- Qual das figuras abaixo é a planificação de um cone? 
 

 
 

2- Qual das figuras abaixo representa a planificação de um cubo? 

 
 

3- Para participar de um jogo, Leandro vai fazer um dado de papel igual a este: Para 
isso precisa escolher um dos moldes abaixo: Qual desses moldes ele deve escolher 
para fazer o dado? 

 
 
A) O molde 1.         B) O molde 2.                      C) O molde 3. 
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HISTÓRIA 
 
AULAS 25 E 26 
 
 
Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Independência do Brasil! 
 
 

 

 
Durante um tempo, D. Pedro seguiu ordens da corte portuguesa, mas acabou percebendo 

que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples 

colônia. 

Os políticos portugueses exigiram que D. Pedro voltasse imediatamente para Portugal. No 

Brasil, os defensores da Independência iniciaram uma campanha pedindo que o príncipe 

regente permanecesse em nossa terra. 

No dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse. 

Ele atendeu ao desejo do povo declarando: “Como é para o bem de todos e felicidade geral 

da nação diga ao povo que fico“. 

Com esse ato, D. Pedro atendeu aos interesses dos ricos fazendeiros brasileiros. D. Pedro 

permaneceu no Brasil e esse dia passou para a nossa história como o Dia do Fico Os 

brasileiros continuaram em campanha política para que o Brasil se tornasse independente 

de Portugal. 

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro fez uma declaração oficial de Independência, 

afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Nos meses seguintes, os brasileiros 

venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas, com apoio inglês. Em pouco tempo, 
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vários países da América, que já haviam se libertado do domínio europeu, apoiaram 

oficialmente nossa Independência. 

D. Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de D. Pedro I. O Brasil 

passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos 

pelo imperador ou rei. 

 

https://www.google.com/search?q=aula+independ%C3%AAncia+do+brasil+4+ano&client=firefox-b-d&hl=pt-
BR&sxsrf=ALeKk00mmyfVlC6eTuTl7xanuPLOpS7O4Q:1597836802014&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJzfj3laf
rAhWGJLkGHQIsAAYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1000&bih=956#imgrc=DyQRznuxaQANWM 
 

 

ATIVIDADES 
 

1- O que os portugueses pretendiam fazer com o Brasil? 

a) Deixar as terras brasileiras para seu herdeiro, D. Pedro. 

b) Transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. 

c) Vender o Brasil para os ingleses. 

d) Transferir a corte portuguesa para o Brasil. 

 

2- Diante da pressão dos portugueses para que D. Pedro voltasse para Portugal o 

que fizeram os defensores da independência do Brasil? 

a) Atacaram os portugueses. 

b) Declararam guerra a Portugal. 

c) Iniciaram uma campanha pedindo ao príncipe para ficar. 

d) Prenderam D. Pedro no castelo. 

 

3- Explique o que foi o Dia do Fico. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4- O que aconteceu, no Brasil, no dia 07 de setembro de 1822? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5- O Brasil passou a ser uma monarquia. O que isso significa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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AULAS 27 E 28 

 

LEIA: 

 
 
RESPONDA: 

 
1- Quais as quatros principais línguas da cultura indígena?   
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
2- Como eram a cultura dos povos indígenas antes da colonização?   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3- Qual era a visão europeia sobre os povos indígenas?   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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AULAS 29 E 30 
 
LEIA O TEXTO ABAIXO: 
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1- Para os indigenas, qual o nome que recebe a pessoa que estabelece contato com o 
mundo 
espiritual?______________________________________________________________ 
 

2- Quem é Tupã para os indigenas? 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3- Como eram feitos os adornos e as pinturas corporais dos povos indígenas?  
 
_ 

 
 
AULAS 31 E 32 
 
Leia o texto: 

 
 
Quais são as contribuições-  dos indigenas - em relação aos hábitos alimentares em nossa 

cultura?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 
 

AULA 11 
 
Uma garota sai de sua casa para ir à lanchonete. 

 
ATIVIDADES 

 
1- Quais os caminhos que a garota pode utilizar para chegar ao seu destino? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Qual caminho você acredita ser o melhor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- De acordo com o caminho que você escolheu, antes de chegar à lanchonete a garota 

passou em um lugar, qual é o lugar e o que ela fez neste local? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AULA 12 
 
Observe o mapa da América do Sul. 

 
Responda: 
 
1- Qual é o maior país da América do Sul? 

___________________________________________________________________ 
 

2- Qual a capital do maior país da América do Sul? 
___________________________________________________________________ 
 

3- Quais os nomes dos oceanos que banham o Continente americano? 
___________________________________________________________________ 

 
4- Países que fazem fronteira com o Brasil? 

___________________________________________________________________ 
 

5- Nome do oceano que banha a costa brasileira? 
___________________________________________________________________ 
 

6- Países que não são banhados por nenhum oceano? 
___________________________________________________________________ 
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AULA 13 
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AULA 14 
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1- Localize na imagem as atividades primárias e descreva-as abaixo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
AULA 15 
 
Ainda sobre setores da economia. 
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AULA 16 
 

 
 
1- Qual o profissional que se destacava no início do comércio da cidade de Campo Grande? 

______________________________________________________________________ 

2- Os mascates trabalhavam: 

(   ) apenas na cidade. 

(   ) percorriam longas distâncias, de cidade em cidade. 

(   ) tinham lojas em shoppings centers. 

(   ) vendiam apenas tecidos. 

3- Atualmente, quais são os principais pontos de comércio de Campo Grande? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________l 
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 AULAS 34 E 35 

 
MICRORGANISMOS 

 

Os microrganismos são seres vivos de tamanho pequeno, cujas dimensões não 
permitem que sejam observados a olho nu pelo homem. Assim, eles só podem ser 
visualizados ao microscópio. 

 
Os principais grupos de microrganismos são: vírus, bactérias, fungos e protozoários. 

 
Os vírus são organismos microscópicos que não possuem células. Por isso, 

são considerados parasitas intracelulares. 

Os vírus só conseguem realizar suas atividades vitais dentro de outra célula viva. 

Alguns vírus causam doenças ao homem. Alguns exemplos são: gripe, coronavírus, 

sarampo, febre amarela, meningite, caxumba, hepatite, etc. 
Coronavírus 
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As bactérias são seres vivos microscópicos formados de uma única célula. Elas 
estão entre os menores seres vivos da Terra. Elas causam doenças como a cólera, 
meningite e tuberculose, mas também desenvolvem importantes funções no ambiente 
atuando na produção de alimentos, medicamentos e biocombustíveis. 
 

 

Os protozoários apresentam variadas formas corporais e ocupam 
ambientes úmidos ou o interior de outros organismos. 

 
Alguns são parasitas, causadores de doenças. Entre as doenças 

causadas por protozoários estão: amebíase, giardíase, malária e doença de 
chagas. 

 

 
ATIVIDADE 1 

Por meio da invenção dos microscópios e do trabalho de vários pesquisadores 
utilizando esse instrumento, descobriu-se a existência de uma grande diversidade de 
microrganismos. Apesar de todos os seres microscópicos serem muito pequenos, 
eles não são todos iguais. Muitos são chamados de bactérias, outros de fungos e 
protozoários e outros de vírus. 
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        Faça uma pesquisa e escreva uma doença transmitida por: 
 

· Vírus:  _______________________________________ 
 

· Bactérias:  _______________________________________ 
 

· Fungos:  _______________________________________ 
 

· Protozoarios:_____________________________________ 
 
 

    AULA 36 O PODER DO NOSSO CORPO 

 

 

Já vimos que a higiene é muito importante na prevenção de algumas doenças. A água 

e o sabão ajudam na higiene do nosso corpo e, com eles, devemos lavar bem os alimentos 

crus que comemos. 

No entanto, algumas doenças chegam até nós através do ar que respiramos. Dizemos 

que essas doenças são transmitidas pelo ar. Quando uma pessoa resfriada espirra, saem 

pequenas gotinhas de água, com micróbios causadores da doença. 

 

ATIVIDADE  

a) O que pode acontecer se uma pessoa sadia respirar o ar com micróbios 
causadores da gripe? 

 

 
 

 
 
 

b) Quais as medidas que devemos tomar como prevenção de algumas doenças? 
 
 

 

 

 
 

Atividade adaptada https://bionarede.com.br/wp-content/uploads/2011/05/CIE40211.PDF acessado em 11/08/2020 
 
 
 

Prevenção de doenças 

 
 AULAS 37 E 38 
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ATIVIDADE  
 

a) Para evitar as doenças transmitidas por vírus e bactérias é necessário ter muito cuidado 
com a higiene do ambiente e do corpo. Principalmente neste momento que devemos nos 
prevenir do coronavírus e ter cuidado redobrado com a higiene das mãos. Portanto, 
observe as imagens e enumere de forma coerente o passo a passo da higienização das 
mãos. 

 
b) Como você previne doenças no dia a dia? 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Os microrganismos que causam doenças podem estar em qualquer lugar e 
alguns deles se proliferam em locais sujos. Por isso, é necessário ter cuidados 
com a higiene corporal e do ambiente. Hábitos de higiene são muito importante 
para a manutenção da saúde. 
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AULA 39 

DOENÇA QUE É TRANSMITIDA POR MOSQUITO! 

Que doença será essa??? 
 
 

Acertou, se você pensou na DENGUE! 

Esta doença vem, há muitos verões, causando um estrago enorme na saúde da população da nossa 
cidade e de outras cidades também. Ela é uma doença febril grave causada por um arbovírus. 
Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente mosquitos. 

O transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. 
 

ATIVIDADE  

Você conhece alguém que já teve a dengue? (uma pessoa 
próxima de você) 

 

 

 
 

Anote o resultado da sua entrevista. 

Faça uma entrevista com essa pessoa (se necessário faça a entrevista por telefone) para 
saber o que ela sentiu quando estava doente. 

a) Nome da pessoa que ficou doente: 
 

 

b) O que ela sentiu inicialmente? 
 
 

 

c) Ela precisou ir ao médico? 
 
 

 

d) Quais sintomas ela sentiu? 

           ____________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________ 
 

e) Ela tomou algum remédio? Quais? 
 
 
 

Atividade adaptada https://bionarede.com.br/wp-content/uploads/2011/05/CIE40211.PDF acessado em 11/08/2020 
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AULAS 40 E 41 
 
 
 
 

OS SINTOMAS DA DENGUE 
 

A dengue é uma doença causada pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. 
 

O mosquito pode picar qualquer um e transmitir a doença. Para saber quando uma pessoa está 
contaminada pela doença, veja quais são os principais sintomas podem aparecer: 

 
- febre, muitas vezes passando de 40 graus e por vários dias; 

 
- dor de cabeça, dor nos olhos, nos músculos, nas juntas; 

 
- manchas avermelhadas por todo o corpo e, em alguns casos, é possível ocorrer sangramento de 

gengiva e do nariz; 
 

- falta de apetite, fraqueza desânimo. 
 

Esses são os principais sintomas da dengue comum, mas existe outros mais graves, que é a dengue 
hemorrágica. Os sintomas iniciais são os mesmos da dengue comum. 

 
A diferença é que, quando a febre acaba, começa a surgir sangramentos, a pressão cai, os lábios 
ficam roxos e a pessoa, além de sentir fortes dores no abdômen, alterna sonolência com agitação. 
A dengue hemorrágica é muito perigosa e pode levar a pessoa morte. 

 
ATIVIDADES  

a) Quais são os SINTOMAS da dengue? 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________   
b) O que diferencia uma dengue comum da hemorrágica? 

 
                  _________________________________________________________________________ 
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AULA 42 

 

 

Observe  as imagens abaixo, verifique quais representam as atitudes que devemos 
tomar para que os ovos não virem mosquito. 

 

Escreva nas linhas as atitudes que você julgou que estejam corretas. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Leia a reportagem e responda: 
 
 
 

Com 34 óbitos, dengue também traz 

preocupação a MS 

 

Campo Grande (MS) – Com 80% dos focos do Aedes aegypti proveniente das 

residências, a dengue é motivo de preocupação no Estado de Mato Grosso do Sul. Em 

2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), já foram registrados 34 

óbitos, 54,5% a mais que as mortes contabilizadas no mesmo período do ano passado 

(22 vítimas da doença). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a diretora-geral de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, os números são 

alarmantes diante da alta incidência em todos os municípios do Estado. “Infelizmente, 

muitas pessoas não estão colaborando, existem muitos criadouros nas residências que 

precisam ser eliminados pelos próprios moradores, considerando que 80% dos 

criadouros se concentram nas residências”. De janeiro ao  dia  13  de  maio  deste  ano,  

Mato Grosso do Sul contabilizou 56,1 mil casos notificados de dengue no Estado, o 

segundo maior do País e o segundo maior patamar visto desde 2013, abaixo apenas do 

total registado no ano passado. “O número pode ser ainda maior que a realidade, 

considerando que por receio ao coronavírus, a população pode estar evitando ir aos 

postos de saúde, o que não pode acontecer já que o atendimento tardio pode piorar a 

situação do paciente” 

AULAS 43 E 44 
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Segundo o boletim epidemiológico da dengue, os municípios de Nova 

Andradina, São Gabriel do Oeste e Douradina são os que registram a maior incidência 

de casos, de 6,3 mil; 6,1 e 6 mil casos para cada 100 mil habitantes, respectivamente. 

Campo Grande é o local com maior número absoluto de casos, com 11 mil 

notificações ao longo deste ano. 

Larissa alerta a população para que, mesmo durante o inverno, seja mantido 

e até mesmo intensificado o manejo ambiental, ou seja, a eliminação de criadouros. 

“Mesmo durante o frio, ainda assim ocorre a transmissão. Aqui no Estado a ocorrência 

do Aedes é o ano todo”. 

Para o titular da Secretaria de Saúde, Geraldo Resende, o atual momento em 

que se faz necessário o isolamento social devido ao coronavírus é propício para que 

a população faça o devido combate ao mosquito da dengue, aumentando os cuidados 

com a limpeza das casas e terrenos: “Aproveite o isolamento social para verificar nas 

residências se existe o criadouro do mosquito da dengue”. 

 
Fonte: http://www.ms.gov.br/com-34-obitos-dengue-tambem-traz-preocupacao-a-ms/ acessado 23/07/2020 

 

 

ATIVIDADE  

 Segundo a reportagem: 
 

a) Onde podemos encontrar os maiores focos de dengue? 
 
 

 

b) Como podemos eliminar os “criadouros” dos mosquitos? Cite 3 atitudes que a 
população deveria tomar. 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Na atividade 3 cita que a Dengue causa um estrago nos verões, porém segundo 

informações da reportagem acima a diretora da vigilância em saúde – SES diz que no 

inverno devemos tomar medidas para eliminar o mosquito. Por que deveria ser tomada 

esta atitude durante o inverno também? Será que podemos encontrar o mosquito em 

todas as estações? Nas outras estações ele também causaria estragos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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d) Para o Sr. Secretário de Saúde Geraldo Rezende, o que devemos fazer durante este 
momento de pandemia em relação a dengue? Você concorda com ele? 

 
 

 

 
 

e) A reportagem cita duas doenças causadas por VÍRUS. Quais são? 
 
 

 

 
 

f) Para as duas doenças a forma de contágio é igual? Caso sua resposta seja não, 
escreva as formas de contágio de cada uma, das doenças. 

 
 

 

 

 

 

 

 
AULA 45 
 
Leia o texto e responda às questões. 

 
a) Escreva a cadeia alimentar formada pelos seres mencionados acima, posicionando 

as setas corretamente. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

b) Que componente falta na cadeia alimentar para que ela fique completa? 

   
 (    ) luz do Sol       (   ) água         (   ) decompositores        (    ) produtores 

 
 

ARTE 
 

 
AULA 24 
 

História da música- NEUMAS 

Neumas são os elementos básicos do sistema de notação musical antes da invenção da 

notação de pautas de cinco linhas. 

A notação musical começou por surgir primeiro com a função de auxiliar a memória de quem 

cantava e só mais tarde se tornou cada vez mais precisa. Primeiramente, eram colocadas 

pequenas marcas junto das palavras indicando o tipo de movimento sonoro a cantar. Essas 

marcas chamavam-se neumas e dividiam-se em dois grupos: 

 virga, quando o movimento musical era ascendente, 

 tractulus, quando o movimento musical era descendente 

 o raramente usado gravis quando era muito descendente, 

Veja o exemplo abaixo de um canto escrito com o sistema Neuma. 
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Com estes símbolos, os coristas conseguiam se situar na música, conseguiam ter uma ideia 

se a música caminhava para a região grave ou aguda. Não era nada preciso, apenas um ponto 

de referência. 

Mais tarde, o sistema de escrita musical foi criado, mas isso é assunto para a próxima aula. 

 

Agora é a sua vez! Crie uma partitura não convencional 

Crie alguns símbolos que representem alguns sons.  Pode-se utilizar sons dos animais, 

assovios, estalos, e demais sons. 

Crie 5 símbolos com seus respectivos sons. Não se esqueça de fazer a legenda. 

Observe o exemplo: 

 

             Latido de cachorro (AU) 

 

            1 palma 

 

               Som de X 

 

   

           Estalo 

  

              Beijo  

 

FOTOGRAFE SUA ATIVIDADE E ENVIE NO WATTS DA PROFESSORA. 
 

 
 
AULA 25 

A origem das notas musicais 

 



 52 

Guido d'Arezzo (992 — 1050) foi um monge italiano e regente do coro da Catedral 

de Arezzo (Toscana), província de seu nascimento. 

Foi o criador da notação moderna, com a criação do tetragrama, encerrando com o uso 

de neumas na História da Música, e batizou as notas musicais com os nomes que 

conhecemos hoje: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si (antes, ut, re, mi, fa, sol, la e san), baseando-se 

em um texto sagrado em latim do hino a São João Batista: [1] 

 Ut queant laxis 

 Resonare fibris 

 Mira gestorum 

 Famuli tuorum 

 Solve polluti 

 Labii reatum 

 Sancte Ioannes 

 

Que significa: 

"Para que teus grandes servos, possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos, limpe 

nossos lábios impuros, ó São João." 

O sistema de Guido d'Arezzo sofreu algumas pequenas transformações no decorrer do tempo: 

a nota Ut passou a ser chamada de dó, para facilitar o canto com a terminação da sílaba 

em vogal, derivando-se provavelmente da proposta lançada por Giusepe DONI, nome de um 

músico italiano, que escolheu a primeira sílaba do seu sobrenome para essa nova 

denominação e a nota si (por serem as inicias em latim de São João: Sancte Ioannes), 

novamente facilitando o canto com a terminação de uma vogal.  

 

Responda 

1- Quem foi Guido d'Arezzo?______________________________________________ 

2- De onde surgiram os primeiros nomes das notas musicais?_____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3- Quais eram os antigos nomes das notas musicais?___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4- De onde foram retirados os nomes das notas musicais?________________________ 

____________________________________________________________________ 
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AULA 26 
 

As Notas Musicais 

Como vimos anteriormente, Guido d'Arezzo criou o sistema de notação musical moderno, que 

é o que utilizamos hoje. 

Existem 7 notas musicais, são elas; DÓ, RÉ, MI FÁ, SOL, LÁ e SI. Depois do Si, começa tudo 

de novo.  Essas 7 notas com a repetição da primeira (DÓ), forma-se a escala musical. Esta 

escala, tem o movimento ascendente (quando as notas vão do grave para o agudo) e o 

movimento descendente (quando voltam do agudo para o grave). Veja o exemplo abaixo. 

 
RESPONDA: 
1- Quais os nomes das notas musicais?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2- Posicione as notas na ‘’escada’’ musical. 
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AULA 27 
 

Notação Musical 

 

Pauta 

 

Pauta ou Pentagrama  é nome dado a um conjunto de 5 linhas e 4 espaços (contados de baixo 

para cima) utilizados para se escrever as notas musicais. 

 

 

 

As notas podem ser escritas nas linhas ou nos espaços. As notas tem forma oval, parecidas 

com grão de feijão. Veja o exemplo 

 

Atividade 1 
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1) Na pauta abaixo, pinte as linhas e os espaços de acordo com as cores solicitadas. 

Lembre-se que as linhas e os espaços são sempre contados de baixo para cima. 

 

1ª linha; vermelho 

5ª linha; Azul 

1º espaço; verde 

3º espaço; amarelo  

 

 

 

Observe a escrita de uma nota na pauta. 

 

Esta nota foi escrita na segunda linha da pauta. 

 

Atividade 2  

Na pauta abaixo, escreva a notas musicais de acordo com a seguinte sequência. 

1) 1ª linha 

2) 2º espaço  

3) 4ª linha  

4) 4º espaço  
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AULA 28 
 

As Claves 

 

Clave é o nome dado ao símbolo posicionado no início da pauta. Sua função é nomear as 

notas daquela pauta. Sem clave, as notas da pauta não têm nome nem altura definida. 

Existem 3 claves, veja; 

 

 

 

A clave de Sol é escrita na 2ª linha. A clave de Fá pode ser escrita na terceira ou quarta 

linha do pentagrama. Já a clave de Dó, pode ser escrita na primeira, segunda ou terceira linha 

do pentagrama. 

Os nomes das notas mudam conforme a clave, veja: 

 

 

 

Assista ao vídeo explicativo sobre como desenhar as claves. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg6YymxeNWU 
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Atividade 

1- Qual a função da clave?_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2- Quais  são as claves?_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3- Desenhe as claves 

 

AULA 29 
 

 

Nome das notas 

Na aula anterior, vimos que a clave é quem dá o nome à nota. Hoje vamos estudar sobre as 

notas da clave de sol, somente. 

A clave de sol é posicionada na segunda linha da pauta, logo as notas desta linha chamam-

se SOL. 

Se na segunda linha temos o sol, no próximo espaço temos o lá, na próxima linha o Si, e assim 

sucessivamente. 

Veja o exemplo; 

 

Atividade 1 

Assista ao vídeo abaixo para treinar a leitura das notas da clave de sol.  

https://www.youtube.com/watch?v=bzDWesU3Nyk&vl=pt 
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Atividade 2 

Nomeie as notas da clave de sol 
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AULA 30 
 

Revisão I (Revisão das aulas 24, 25 e 26) 

 

1- Qual o nome do antigo sistema de notação musical? 

_________________________________________________________________ 

2- Qual o nome do monge responsável por criar a notação musical moderna? 

_________________________________________________________________ 

3- Quantas são as notas musicais? 

__________________________________________________________________ 

4- Escreva o nome das notas. 

___________________________________________________________________ 

5- Escreva o nome das notas vizinhas 

Exemplo: 
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AULA 31 
 

Revisão II ( Revisão das aulas 27, 28 e 29) 

 Atividade 1 

 

2-Desenhe as claves  

 

         

Atividade 3 

Vamos revisar as notas musicais da clave de Sol 

 

Complete as notas que estão faltando e escreva os nomes nos quadrinhos abaixo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
AULA 24 
 

CABO DE GUERRA 

 
 

Cabo de guerra, também conhecido por jogos da corda e cabo de força, é uma atividade 
esportiva que envolve força. 

  
          O objetivo do jogo é puxar o grupo oponente, fazendo com que ele cruze a linha central 
com sua marca de quatro metros do cabo. Outra forma de vencer a disputa é conseguir fazer 
o oponente cometer uma falta. O esporte foi incluído nos Jogos Olímpicos de 1900 a 1920. 

 
           No ano de 1900, em Paris, principiou como modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos 
de Verão. Apenas duas equipes participaram da disputa, a vencedora elegeu-se campeã. A 
equipe sueco-dinamarquesa obteve vitória sobre as duas primeiras disputas, conquistando a 
medalha de ouro. 

Acesse os vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8RVf9hzCzg 
 
https://youtu.be/vc0inLdjo9g 

 

Atividades – marque X na alternativa correta 
 
1 – Quais são os outros nomes do cabo de guerra? 

(   ) puxão e cabo de força 

(   ) jogos de corda e puxão 

(   ) puxão e jogos de força 

(   ) jogos de corda e cabo de força 

2 -  O cabo de guerra já foi uma modalidade Olímpica? 

(   ) sim                       (   ) não 
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 AULA 26 
 

 AULA 25 
 

 

Pular Corda 

Pular corda é uma brincadeira super divertida, mas também um exercício excelente 

para fortalecer o coração, uma alternativa para aquecimento e até uma etapa no treino de 

fortalecimento. 

Uma brincadeira de criança, mas uma atividade usada por vários esportistas, pois ajuda 
a melhorar a coordenação e a resistência. 

 
          Alguns adultos podem até virar a cara para a corda, tão utilizada para a diversão das 
crianças nas ruas e parques. Entretanto, a “brincadeira”, simples de ser posta em prática, pode 
melhorar a coordenação, a força dos membros inferiores e até a resistência aeróbica e 
anaeróbica. 
Acesse o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wuoBibigjKE 
 
Atividades – marque X na alternativa correta 

1 – Quais são os benefícios de pular corda? 

(   ) cansaço, força nos membros inferiores e força 

(   ) força, elasticidade e equilíbrio 

(   ) resistência, força e elasticidade 

(   ) melhora a coordenação, força nos membros inferiores e resistência 

 

2 -  Os esportista pulam corda como parte do treinamento? 

   (   ) sim               (   ) não 

 

3 – Escreva uma música que você goste quando pula corda. 

R:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

 

Pancrácio 

Arte marcial da Grécia antiga e esporte gladiatório, o pancrácio era uma fusão de 

técnicas de luta, que incluíam a luta grega, boxe, estrangulamento, chutes, golpes e técnicas 

de travamento das articulações. O termo pancrácio significa “cerco total” ou “poderes totais”. 
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 AULA 27 
 

Os iniciantes em pancrácio primeiro aprendiam técnicas básicas, como golpes, chutes 

e agarramentos, antes de participar de treinos leves e pugilato com outros praticantes. 

Fisicamente exigente, o pancrácio requer muita energia e flexibilidade. Uma das técnicas 

favoritas era esmurrar um saco de pancadas, permitindo que o saco batesse de volta do 

praticante. O pugilato era encorajado para simular uma competição de verdade. 

          Era considerado o verdadeiro teste físico, fazia parte dos Jogos Olímpicos da 

Antiguidade. 

 
Atividades – marque X na alternativa correta 

1 – Qual significado do termo pancrácio? 

(   ) força e Poderes totais 

(   ) cerco total e  equilíbrio 

(   ) cerco total e força  

(   ) cerco total ou poderes totais 

 

2 -  O pancrácio fazia parta dos Jogos Olímpicos da Antiguidade? 

(   ) sim        (   ) não 

 

 

 

ESPORTES DE CAMPO E TACO 

Esportes de campo e taco são modalidades que têm como objetivo rebater a bola o 

mais longe possível para se percorrer o maior número de vezes as bases (ou a maior distância 

entre as bases) e, assim, somar pontos. São exemplos dessa modalidade: tacobol, beisebol, 

críquete.  

Esses esportes não são muito praticados em nosso país; porém, ganharam adaptações 

que já foram muito praticadas em praças, ruas e clubes. Conhecido por muitos como TACO 

ou BETS o jogo virou moda nos anos 90 e movimentava vizinhanças inteiras.  

Suas regras mudavam dependendo da região em que era praticado, mas o objetivo 

principal era rebater a bola o mais longe possível para marcar pontos e evitar com que a dupla 

adversária acertasse a bolinha na “casinha”.  

ATIVIDADE   

Pesquise com as pessoas mais velhas da sua casa se elas já jogaram TACO ou BETS, 

e tente explicar as regras abaixo:  
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 AULA 28 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

CORRIDA DE PANO/JORNAL/BAMBOLÊ 

MATERIAL: dois panos, dois jornais ou dois bambolês para cada participantes.  

Os participantes deverão estar na linha de partida, em cima do pano, jornal ou dentro 

do bambolê, enquanto segura o outro nas mãos. Ao sinal de largada, os participantes 

colocarão o pano que está nas mãos, no chão e irão pisar nele, pegarão o que ficou atrás, 

colocarão na frente para pisar novamente e irem se locomovendo em linha reta. O participante 

que chegar primeiro na linha de chegada, marca ponto.  

 

 

ATIVIDADE 

Você conseguiu alguém para brincar com você? Como foi a experiência? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 AULA 29 

 
 

 
Cama de gato mágica 

 
Material: barbante  

Com um pedaço de barbante que não seja muito pequeno, vamos prender as duas 

pontas, depois que estiver amarrada posicionar nas mãos abertas e colocar o barbante entre 

os dedos polegares e puxar com o dedo mindinho. Com o dedo médio puxar o barbante de 

um lado e fazer o mesmo com o outro lado, então peça que a criança coloque a mão no buraco 

que ficará ao meio, puxe o cordão segurando apenas no dedo polegar, e a mão da criança 

ficará presa. Para desfazer, mantenha o cordão preso ao dedo polegar e mindinho, puxa o 

meio novamente dos dois lados, e peça 65 para a criança voltar a mão que está presa para 

cima, e então puxar mantendo o cordão preso apenas no polegar, e assim a mágica se fará. 

 

 

 

Essa até os adultos gostam de brincar. 

 

Você conseguiu alguém para brincar com você? Como foi a experiência? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 AULA 30 

 

 AULA 31 
 

 
 

Queda de dedo 
 

Você usará apenas os dedos da mão. A queda de dedo é uma espécie de queda de 

braço, mas com o dedão. Com o próprio dedão, tenta-se imobilizar o dedão do adversário. Em 

uma melhor de 5, ganha quem imobilizou o dedão do adversário por mais vezes. Essa 

atividade pode ser realizada com todos membros da família e em qualquer espaço, é muito 

divertido! Mas cuidado heim? Não queremos que você quebre o dedo de ninguém! #ficaadica 

 

 

 

Você conseguiu alguém para brincar com você? Como foi a experiência? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

CORRIDA DO SOPRO 
 

Pegue um copo descartável e com a ajuda de um adulto faça um furo no meio do fundo 

do copo e passe um barbante. Depois, amarre cada ponta do barbante em um lugar diferente 

formando uma espécie de varal bem esticado, aproximadamente na altura do queixo. Lembre-
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se! O copo já deve estar com o barbante dentro do furo. Pronto! Leve o copo em uma das 

extremidades do seu varal e tente levá-lo ao outro lado realizando sopros dentro do copo, sem 

usar as mãos ou qualquer outro objeto, de maneira que o copo deslize no barbante. 

 

 

 

E ai, como foi a experiência? Você está mais para o lobo da história dos três 

porquinhos( que derrubava as casinhas no sopro) ou para o porquinho que construiu a 

casinha de palha porque estava com preguiça?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 
REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 18 DE MARÇO – 4ª FEIRA 
NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 
ANO:_________TURMA:______  DATA: 22 DE AGOSTO DE 2020. 
Leia o texto: 

Um pouco sobre as Olimpíadas  

As Olimpíadas aconteciam numa cidade da Grécia chamada Olímpia, que deu origem ao 
nome do evento, “Olimpíadas”. Este termo era utilizado para designar uma edição dos Jogos 
Olímpicos. As Olimpíadas, hoje, acontecem de quatro em quatro anos, onde atletas de 
centenas de países se reúnem num país sede para disputarem um conjunto de modalidades 
esportivas. 

Na época da Grécia antiga, esse evento tinha caráter religioso, pois, os gregos acreditavam 
que nessa cidade no monte sagrado, o Monte Olimpo, encontrava-se a morada dos deuses. 
Os jogos serviam como festa em homenagem aos deuses do Olimpo, destacando-se Zeus, o 
mais poderoso dentre eles. 

 

Monte Olimpo. Imagem disponível em: <http://misteriosfantasticos.blogspot.com.br/2010/06/monte-olimpo.html>. Acesso em: 03 de nov. 2014. 

Zeus. Imagem disponível em: <http://majorolympians.com/zeus02.html>. Acesso em: 03 de nov. 2014. 
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Visão do estádio em 1896 e nos dias atuais. Imagem disponível em: <http://www.stadia.gr/panathinaiko/panathinaiko.html>. Disponível em: 03 de nov. 
2014. 

ATIVIDADES 
1- Qual é o nome da cidade onde aconteciam as Olimpíadas? 

_____________________________________________________________________ 
 

2- O que significa o termo “Olimpíadas”? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3- Como são organizadas as Olimpíadas nos dias atuais? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4- Os jogos eram em homenagem a quem? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5- Qual era o deus mais poderoso do Olimpo? 

_____________________________________________________________________ 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 
REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 19 DE MARÇO – 5ª FEIRA 
NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 
ANO:_________TURMA:______  DATA: 29 DE AGOSTO DE 2020. 
Leia o texto: 

Os anéis olímpicos 

O símbolo dos Jogos Olímpicos foi criado em 1912 e é composto por cinco anéis entrelaçados, 
com as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um fundo branco. Este foi 
originalmente concebido em 1913 pelo Barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos 
Olímpicos modernos. 

As cores utilizadas nos cinco anéis da bandeira foram escolhidas e representadas por 
Coubertin devido a frequência em que aparecem nas bandeiras das diversas nações no 
mundo. Pelo menos uma das demais cores está presente em cada bandeira, dessa forma, 
além de simbolizar a união dos cinco continentes, integra todos os países, fornecendo um 
sentido universal para as Olimpíadas. 

Há concepções que defendem que cada anel simboliza um continente. azul: Europa; amarelo: 
Ásia; preto: África; verde: Oceania e vermelho: América. 

Fonte: Sítio: Wikipédia. Informações disponíveis em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9is_ol%C3%ADmpicos>. Acesso em: 03 de nov. 
2014. 
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Fonte: Jornal Atual. Imagem disponível em: <http://jornalatual.com.br/portal/2013/11/01/fundacao-abrinq-lanca-cartilha-a-copa-2014-e-olimpiadas-
2016/>. Acesso em: 03 de nov. 2014. 

  

ATIVIDADES 
1- Sabendo-se que o símbolo dos Jogos Olímpicos foi criado em 1912 e estamos em 

2020. Quantos anos tem a criação do símbolo dos jogos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- As cores dos anéis representam os continentes. Quais são as cores e os continentes 

que cada uma representa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3- O que os anéis olimpícos representam? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 
REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 20 DE MARÇO – 6ª FEIRA 
NOME DO ALUNO: _______________________________________________ 
ANO:_________TURMA:______  DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2020. 
AULA 3  
Leia o texto: 

A coroa de louros  

 

A origem do uso da coroa de louros está no mito de Dafne, uma ninfa que se transformou em 
um pé de louro para fugir de Apolo. O deus, então, fizera com as folhas uma coroa, com a 
qual passou a ser representado. 

Na Grécia Antiga, em vez de receberem as atuais medalhas de ouro, prata e bronze, os atletas 
eram premiados com as coroas de pequenos ramos de oliveira entrelaçados, que 
representavam a suprema glória para a alma grega. 

Na mitologia grega este era um dos símbolos usados por Apolo, deus da Luz, da Cura, 
da Poesia, da Música e da Profecia, protetor dos atletas e dos jovens guerreiros. 

Em Atenas, a coroa de louros como símbolo de distinção e glória foi substituída pelos ramos 
de oliveira, considerada a árvore protetora da cidade. 

Apesar de não ter valor material, a coroa tinha um significado muito especial para os atletas e 
para a cidade de onde provinham, que os receberiam com grandes festas e criando estátuas 
em homenagem aos vencedores. 

A coroa de louros, ou láurea, então, passou a simbolizar a vitória,sobretudo, nos Jogos 
Olímpicos. 

Fonte: Sítio: Wikipédia. Imagem da coroa de folhas e conceito disponíveis em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_de_folhas>. Acesso em: 03 de nov. 2014. 

 

ATIVIDADES 
1- Quem era Dafne? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2- Qual era a premiação que os atletas recebiam, na Grécia Antiga, em vez das atuais 

medalhas de ouro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Dafne fugia de quem? 

____________________________________________________________________ 

4- Qual o deus protetor dos atletsd e dos jovens guerreiros? 

____________________________________________________________________ 

5- O que simbolizava, em Atenas, a coroa de louros? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6- Atenas é a capital de qual país? 

____________________________________________________________________ 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE SOUZA MENDONÇA. 
REPOSIÇÃO DAS AULAS REFERENTES AO DIA: 23 DE MARÇO – 2ª FEIRA 
NOME DO ALUNO: _________________________________________________________ 
ANO:_________TURMA:______  DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2020. 
AULA 4 
Leia o texto: 

A tocha  

O Fogo Olímpico, também intitulado de Tocha das Olimpíadas, é um dos mais importantes 

símbolos relacionado às Olimpíadas. A Tocha comemora o roubo feito do fogo de Zeus, o deus 

grego, feito através de Prometeu, e sua origem remonta a Grécia Antiga, na qual era conservado 

durante toda a celebração dos Jogos Olímpicos Antigos. 

O fogo, que é ateado na pira olímpica no palco de abertura dos jogos, é aceso 100 dias antes 

do começo da competição, em Olímpia, na Grécia, a partir da luz solar. Antes de embarcar para 

a cidade-sede, a tocha acesa passa por algumas cidades gregas e outras localidades no país 

que receberá os jogos. 

A tocha olímpica chegou em São Paulo depois de percorrer quase o país inteiro e deixar um 

rastro de boas – e tragicômicas – histórias. Veja aqui as melhores. 



 74 

1.O falso cadeirante 

Quando o atleta paraolímpico João Paulo Nascimento tentou fazer uma manobra com sua 

cadeira de rodas e caiu enquanto corria em Anápolis, Goiás, ele usou sua perna direita para 

se apoiar. Foi o que bastou para que o chamassem de “falso cadeirante”, e o usassem como 

exemplo de “tudo que está errado no Brasil”. Mas não era nada disso. Jogador de basquete 

paraolímpico (que não é disputado apenas por paraplégicos), João Paulo tem um 

desalinhamento dos joelhos e consegue mexer as pernas.  

2. O tombo da dona Luiza 

Outro momento memorável da tocha em solos brasileiros aconteceu em Franca, no interior de 

São Paulo, e com uma carregadora ilustre: Luiza Helena Trajano, a dona das Magazine Luiza. 

A mulher de 64 anos tropeçou e caiu com a chama em mãos. Socorrida pelos agentes da 

Força Nacional, ela logo seguiu o trajeto. “Foi uma emoção tão grande que até caí”, explicou 

ela em seu Instagram. Nós entendemos, Luiza, – acontece até com jovenzinhos. 

3.Inimiga da onça 

A maior vítima do revezamento da tocha no Brasil – além da dignidade nacional – foi a onça 

Juma. Quando a tocha passou por Manaus, e os organizadores acharam que seria uma boa 

ideia exibir um onça-pintada amarrada ao público, a pobrezinha se assustou e correu em 

direção a um militar. Tomou um tiro de pistola e morreu. Virou comoção nacional.  

4. O desafio do Face 

Em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, um rapaz de 27 anos foi preso por jogar um balde de 

água na tocha olímpica quando ela passava pela cidade. O homem disse que estava apenas 

participando de um desafio criado no Facebook que incentivava as pessoas a tentarem apagar 

o fogo. Ele não venceu a disputa. De fato, desde junho há grupos online que criaram eventos 

e tentaram organizar vaquinhas para angariar candidatos a apagar a tocha. O dinheiro seria 

usado para pagar a fiança dos voluntários.  

5. Nada sutil 

Já em Joinville, em Santa Catarina, a tentativa de apagar a chama foi menos sutil. Por lá, um 

homem levou um extintor de incêndio até o trajeto da tocha e disparou um jato sobre ela. Ele 

também não conseguiu apagar o fogo.  

ATIVIDADES 

1- Onde o fogo da tocha é aceso? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- Quando a tocha chega ao país sede dos jogos olímpicos é: 
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a) Levada para a cidade-sede imediatamente. 

b) É levada para um estádio para que o povo possa ver a tocha. 

c) Fica na capital do país para o presidente cuidar. 

d) É levada para algumas cidades do país sede antes de chegar a cidade-sede. 

3- Algumas histórias da passagem da tocha pelo Brasil aconteceu em qual cidade 

brasileira? 

A) O falso cadeirante.__________________________________________________ 

B) O tombo da dona Luiza.______________________________________________ 

C) Inimiga da onça.____________________________________________________ 

D) O desafio do face. __________________________________________________ 

E) Nada sutil. ________________________________________________________ 

 


