ALUNO(A):________________________________________TURMA:________

6º Caderno de
Atividades

L PORTUGUESA

MATEMÁTICA
HISTÓRIA

5º ANO

GEOGRAFIA

SETEMBRO/20

CIÊNCIAS

E REPOSIÇÕES

ARTE
E. FÍSICA

2

AULAS 61 E 62

LÍNGUA PORTUGUESA
SINAIS DE PONTUAÇÃO

Além de ponto final, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação, temos
outros sinais de pontuação: dois-pontos, travessão, reticências, aspas, parênteses,
vírgula e ponto e vírgula.
DOIS PONTOS : São usados:
a) Em um diálogo, para indicar que alguém vai falar. Exemplo: João disse:
b) Para iniciar uma enumeração. Exemplo: - Eu não tenho medo de nada. Já enfrentei vários
bichos ferozes: onça, ´pantera, jacaré...
TRAVESSÃO

É usado antes da reprodução da fala de alguém.

Exemplo: João disse:
Eu não tenho medo de nada. Já enfrentei vários bichos ferozes: onça, pantera, jacaré...
PARÊNTESES ( ) - São usados para isolar ou separar parte do texto que traz um comentário, uma
explicação.
Exemplo:
Um dia, eles estavam conversando (sobre caçadas, é claro) e um dizia que era mais corajoso
que o outro.
RETICÊNCIAS (...) -São usadas para deixar o sentido de uma frase em aberto, sem conclusão.
Exemplo: - Que coragem! – disse João. – Você ficou sentado e ele ...
ASPAS “ “ – São usadas para destacar palavras do texto. Exemplo: Só que eles costumam “exagerar”
um pouco quando contam suas aventuras.
Também usamos as aspas quando reproduzimos as palavras de alguém.
Exemplo: José disse: “Apenas me sentei e fiquei olhando para ele”.
VÍRGULA , - É usada para indicar uma pausa na leitura.
Exemplo:

Pois eu, estava desarmado e dei de cara com um leão.

PONTO E VÍRGULA ; - É usado para indicar uma pausa um pouco maior que a vírgula. Exemplo: Nada.
O leão não fez nada, só ficou m e olhando por algum tempo; depois virou as costas e foi embora.
ATIVIDADES
1)

Leia as frases abaixo com atenção e use um dos sinais de pontuação:

Ponto de interrogação -?-

Ponto de exclamação -!-

Reticências -...-

a) Puxa, que dia gelado__Será que amanhã este frio vai continuar__
b) Não faça isso de novo, senão __
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c) Não sei se vou conseguir terminar o trabalho hoje. Mas, se você me ajudasse __
d) Por que você não vai à festa da escola __
e) Por gentileza, pode me dizer que horas são __
2) Em cada frase abaixo, há uma palavra que pode ser destacada com aspas. Qual é?
a) O motorista saiu às pressas, fazendo cantar os pneus do carro.
____________________________________________________________________
b) Você enganou a gente! Que amigão que você é!
____________________________________________________________________
c) Essa mulher é uma santa. Faz todo o possível para prejudicar os vizinhos.
____________________________________________________________________
d) Esse menino é o artista da casa. Vive pintando e desenhando pelas paredes...
____________________________________________________________________
3) Coloque os sinais de pontuação que estão faltando neste texto.
Um pintor encontrou uma mulher que tinha um rosto bem engraçado e pensou em fazer um retrato
dela. Aproximou-se e disse
Eu lhe pago bem se a senhora me deixar pintar seu rosto.
Ela pensou, coçou a cabeça e afinal respondeu
Não é pelo dinheiro, não, sabe

E que eu estou pensando como é que vou limpar a cara depois

AULAS 63 E 64

LEIA O TEXTO:

Bom exemplo

Mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia
Elaine Resende – Portal Uol,14/04/08

Uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um furto cometido pelos próprios
filhos e um sobrinho em Santa Luzia, na Grande BH. No fim da noite desse domingo, as três crianças uma de nove e duas de 12 anos- chegaram em casa, no bairro Duquesa, com duas bicicletas levadas
de uma chácara. A dona de casa Maria das Graças Rodrigues Hebert, de 36 anos, estranhou a atitude
dos garotos e começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. Como os meninos se recusavam a
dizer a verdade, ela acionou a Polícia Militar para relatar o delito. Com a chegada dos militares, as três
crianças recuaram a confessaram que haviam furtado as bicicletas. Os meninos indicaram localização
do sítio, no bairro Palmital, para onde os dois policiais do 35º Batalhão se dirigiram. A dona do imóvel
não sabia do roubo e achou estranha a movimentação de pessoas no quintal de sua casa durante a
madrugada. O sargento Daniel Marques disse que ela não queria abrir a porta, acreditando se tratar de
um assalto. “Falei que era policial militar e iluminei minha farda com uma lanterna. Ainda assim, ela ficou
insegura. Pedi então para ela acender a luz da varanda porque o lugar à noite é um breu”, contou.
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No entanto, o caseiro da chácara chegou neste momento e começou a atirar, também acreditando
se tratar de uma ação de marginais. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Um cão da raça
Rottweiler avançou no policial por duas vezes, sendo necessário atirar contra o animal. O cachorro ficou
ferido na pata.
O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Santa Luzia. O caseiro João Batista Soares,
de 36 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas. Para o sargento Daniel Marques, atitudes
como a da mãe são louváveis e servem como exemplo. "Não é todo dia que tem alguém disposto a dar
uma lição nos filhos dessa forma. Mas essa é uma maneira de evitar que as crianças se tornem
marginais", comentou.
Fonte: www.uol.com.br. Acesso em 14/04/08

www.educacaoetransformacao.com.br

ATIVIDADES
1) Explique, com suas palavras, o porquê de a notícia ser intitulada "Bom Exemplo".
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Você concorda com a atitude da mãe? Por quê?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Quem são os personagens da notícia?
_____________________________________________________________________________
4) Onde se passa a notícia lida?
_____________________________________________________________________________
5) Qual foi a atitude do caseiro da chácara quando pensou que estava sendo assaltado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) Na frase “[...] atitudes como a da mãe são louváveis [...]”, a palavra destacada poderia ser
substituída por:
( ) tranquilas.

( ) elogiáveis.

( ) desinteressantes.

( ) desprezíveis.

7) Retire do texto frases no tempo pretérito e reescreva-as no tempo futuro:
PRETÉRITO

FUTURO
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AULA 65

MAIS UM POUCO DE CLASSES GRAMATICAIS

ADVÉRBIO

É a palavra invariável que modifica o sentido do verbo, acrescentando a ele
determinadas circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, etc.
Classificação do Advérbio

Dependendo da circunstância que expressam, os advérbios classificam-se em:
Lugar: lá, aqui, acima, por fora, perto, longe, dentro, etc.
Modo: bem, mal, assim, devagar, às pressas, pacientemente, etc.
Dúvida: talvez, possivelmente, acaso, porventura, etc.
Negação: não, de modo algum, de forma nenhuma, etc.
Afirmação: sim, realmente, com certeza, etc.
Intensidade: muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, etc.
Tempo: agora, hoje, sempre, logo, de manhã, às vezes, etc.
www.acessaber.com.br

1) Classifique os advérbios destacados nas frases.
a) Não irei ao passeio. __________________________________
b) Gosto de quem fala bem. ______________________________
c) Sim, posso ir com você. _______________________________
d) Amanhã levarei os livros. ______________________________
e) Vi um ninho lá na árvore. ______________________________
f)

Chegamos muito tarde para as aulas. ____________________

g) Ela não sabe como perdeu. ____________________________
h) Gostaria de esperar um pouco? ________________________
i)

Perto deles, todos ficam em paz. ________________________

j)

Olhei calmamente a paisagem. _________________________

2) Complete as frases com os advérbios pedidos entre parênteses.
a) As meninas cantaram ___________. (Advérbio de modo)
b) ___________ lemos um trecho sobre o pantanal. (Adverbio de tempo)
c) O menino _________ sabe como perdeu o dinheiro. (Advérbio de negação)
d) Voltaram _________ tarde. (Advérbio de intensidade)
e) _________ vovô não queira vir. (Advérbio de dúvida)
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f)

Eles estavam _________ agitados. (Adverbio de intensidade)

g) Elas voltaram __________para o colégio. (Advérbio de modo)
h) _________ eu lhe telefonarei. (Adverbio de tempo)
i)

Bete estava ________ da praia. (Advérbio de lugar)

j)

_________ nos falaremos amanhã (advérbio de afirmação)

AULAS 66 e 67

Leia o texto e coloque dois-pontos e travessão onde for necessário:

O RATO E A LUA
O ratinho Duda olhou para o céu numa noite de lua cheia. Ficou admirando a disse
Nossa, que queijo grande! Quero comê-lo.
Seu amigo, o rato Julião, falou
Não é um queijo, é a lua.
O ratinho continuou
Aquilo é queijo e vou comê-lo.
E lá se foi ele, subindo numa árvore alta, dando pulinhos para alcançar a lua.
Quando viu que não conseguiria alcançá-la, choramingou
Puxa, eu queria tanto comer o queijo do céu.
Então, o rato Julião teve uma ideia. Arranjou um queijo grande e o amarrou no telhado. Esperou que
a lua ficasse encoberta pelas nuvens e chamou Duda
Venha comer o queijo do céu!
O ratinho correu para devorá-lo.
Noites depois, vendo a lua minguante no céu, Duda comentou todo orgulhoso
Comi o queijo do céu e só deixei a casca!
Alba Cappelli, Dora Dias. O Ratinho e Lua. São Paulo: Editora FTD. 2006, 16p. (Texto adaptado).

1) Quantos parágrafos apresenta o texto?
_______________________________________________
2) Quantos dois pontos aparecem no texto?
_____________________________________________
3) Quantos travessões aparecem no texto?
______________________________________________
4) Qual o sinal de pontuação que mais aparece no texto?
___________________________________
5) Esse texto é:
a) Uma fábula

c) Um conto

b) Uma carta

d) Um bilhete
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6) O texto foi retirado:
a) Do Jornal

c) Da Internet

b) Do Livro

d) Do Gibi

7) A palavra “choramingou" expressa no texto quer dizer:
a) Lamentar

c) Decepcionar

b) Chorar

d) Conformar

8) Na frase "Nossa que queijo grande!”. A exclamação indica:
a) Alegria

c) Surpresa

b) Susto

d) Admiração

AULA 68 E 69

LOCALIZE TODOS OS VERBOS DO TEXTO E COPIE-OS ABAIXO

A professora pede aos alunos que desenhem um animal.
Após algum tempo, Juquinha mostra uma folha em branco e diz:
-Professora, este desenho representa uma vaca comendo capim.
-Mas onde está o capim, Juquinha?
-A vaca já comeu, professora.
-E onde está a vaca, Juquinha?
-Como o capim acabou, a vaca já foi embora.
(Anedota popular recontada por Adson Vasconcelos.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1)

COPIE o verbo de cada oração e indique o tempo verbal, a tabela abaixo pode te ajudar.
Presente: Ação ocorrendo no momento em que se fala;
Pretérito(passado): Ação já ocorrida;
Futuro: Ação que ocorrerá ou poderá ocorrer.

8
a) Viajaremos amanhã logo cedo. ____________________________________________
b) Hélio comprou uma caixa de bombom. ______________________________________
c) Ele está muito feliz. _____________________________________________________
d) O cantor se apresentará na sexta-feira. _____________________________________
e) Por que você faltou à aula? ______________________________________________
f)

Eu tenho um skate amarelo. _____________________________________________

AULA 70

Leia o texto com atenção e complete com mal ou mau:
Mão-Preta, a assustadora
Valha-nos, Deus! Que medão! Uma
mão preta e peluda assusta adultos e
crianças. Ela anda solta pela casa. Não
tem braço nem corpo. Só tem cinco dedos
presos na palma que vai até o pulso.
No vaivém, a criatura trabalha só.
Cozinha, lava pratos, arruma as camas,
limpa os banheiros, passa aspirador de
pó. Faz tudo rápido e pra lá de bem feito.
Às vezes, ninguém sabe o porquê,
a mãozinha perde o juízo. Quebra a
louça. Bate nas crianças. Rasga a roupa.
Queima a tv. Dizem que ela faz justiça.
Castiga só quem é o mal. Será?

Do bem e do mal.
Mal ou mau? O som é o mesmo. Mas a escrita é diferente.
Para acertar sempre pense no contrário.
O contrário de mal é bem.
O contrário de mau é bom.
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01. Complete com mal ou mau. Antes de escrever, pare e pense no contrário:
a) A mão preta ataca a turma do _________.
b) Não há bem que sempre dure nem há _________ que nunca acabe.
c) O lobo _________ matou a ovelhinha.
d) Hoje eu acordei passando __________.
e) Aquele sujeito é muito __________ intencionado.

AULAS 71 E 72

LEIA O TEXTO:
O MENINO DA BOLINHA DE GUDE
Todos os dias, eu aguardava a chegada dele. Ele vinha correndo da rua, com uma mochila
nas costas e entrava em casa. O pai sempre dizia:
-Lave as mãos o venha almoçar!
E ela lavava, depois sentava à mesa, almoçava pra valer, escovava os dentes e –ufa!
- Vinha depressa no meu encontro. Estava sempre à sua espera, parada em um dos pequeninos
buracos formados pela areia que cobria a parte de fora da casa.
Era uma delícia! Ele examinava as formas no chão e começava o jogo! Nas mãos dele, eu
e minhas colegas voávamos pelo quintal. Ele me colocava no dedo polegar, eu ia de encontro às
outras e Iuuuuuupiiii: a cada batida, caímos às gargalhadas, em pura diversão.
E assim a gente brincava por horas e horas. [...]
www.escolakids.com.br

1) O título fala de um menino: "O menino da bolinha de gude.” Imagine o porquê desse
título... Que menino seria esse? E por que ele seria o menino da bolinha de gude?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)
a)
b)
c)

A expressão "Seu pai sempre dizia", a palavra sublinhada indica:
Uma ação acontecida apenas uma vez no passado.
Uma ação contínua no passado.
Uma ação que ainda acontece.

3) A palavra sublinhada na frase abaixo denomina:
"Todos os dias, eu aguardava a chegada dele."
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a) Substantivo
4)

b) Verbo

c) Adjetivo

em "almoçava pra valer”, o que a expressão destacada indica?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) Que ideia traduz o termo "-ufa!”?
____________________________________________________________________________
6) Leia o final do texto:
Quando a gente chegava em casa, ele nos tirava do bolso, brincava mais um pouco e ia para o
quarto. Passava um tantão de horas mergulhado nos livros. Sonhava em ser escritor. Dizer para
o mundo todo o que ele via todos os dias. A vida vivendo.
Adaptado de Cristiane Rogerio em http://revistacrescer.globo.com/revista/crescer

De acordo com esse final da história quem são "eu e minhas colegas"?
____________________________________________________________________________

AULAS 73 E 74

LEIA O TEXTO:
E o trânsito parou para a preguiça atravessar a RJ-116
Um bicho-preguiça que habita as matas do Parque
Estadual dos Três Picos parou, literalmente, na tarde
desta segunda-feira, o tráfego da RJ-116, que liga Itaboraí
a Nova Friburgo. Com seus movimentos lentos, ela levou
cerca de 15 minutos para atravessar a pista. Como suas
unhas são muito afiadas, ninguém se arriscou a ajudá-la a
fazer a travessia preguiçosa.
Consultor de tecnologia militar e fotógrafo, Ronaldo Olive
trocou o Grande Rio pela tranquilidade de São Pedro da
Serra, em Nova Friburgo, há cinco anos. Ele estava entre
os motoristas que pararam para a preguiça passar:
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- Todos os motoristas, Inclusive de caminhões, pararam os carros, desligaram os motores e foram
acompanhar a travessia da preguiça. Achei a cena de cooperação coletiva fantástica numa época
em que só se fala de violência- disse Olive.
A preguiça atravessou na pista da RJ-116 pouco depois do pedágio, na subida da Serra de Nova
Friburgo. Dono de uma pousada em São Pedro da Serra, João Carlos Leal disse que é comum
aparecer animais não só na RJ-116 como também na Rodovia Serra- Mar, que liga Nova Friburgo
a BR-101 e foi recentemente inaugurada como estrada-parque:
-Infelizmente, ocorrem muitos atropelamentos de animais. É preciso reforçar a sinalização
indicando risco de travessia de animais silvestres nas pistas das duas rodovias, que cortam
reservas ambientais muito ricas-sugeriu Leal
Adaptado de https://extra.globo.com/noticias/rio/e-transito-parou-para-preguica-atravessaar-rj-116-547013.html

1) Que texto é esse e onde é geralmente encontrado?
_____________________________________________________________________________
2) Qual a finalidade desse texto?
_____________________________________________________________________________
3) Escreva nos espaços se os trechos abaixo, retirados do texto, são fatos ou opiniões.
a) ___________ "A preguiça atravessou na pista da RJ-116 pouco depois do pedágio (...)"
b) ___________ “Achei a cena de cooperação coletiva fantástica (...)”
c) ___________ “Todos os motoristas, inclusive de caminhões, pararam os carros, desligaram
os motores e foram acompanhar a travessia da preguiça.”
4) Transcreva do texto a razão pela qual as pessoas não ajudaram o animal a atravessar a
rodovia.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) A que cena de cooperação coletiva se refere Ronaldo Olive?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6) “Com seus movimentos lentos, ela levou cerca de 15 minutos para atravessar a pista” A
quem se referem as palavras em negrito?
_____________________________________________________________________________
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7) Qual seria a consequência de reforçar a sinalização nas pistas das duas rodovias indicando
que ali é uma área de travessia de animais?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AULA 75

Após ler o texto, use seus conhecimentos para preencher a tabela abaixo;
Você sabe o que é folclore?

Podemos definir o folclore como m conjunto de
mitos e lendas que as pessoas passam de geração para
geração. Muitos nascem da pura imaginação das
pessoas, principalmente dos moradores das regiões do
interior do Brasil. Muitas dessas histórias foram criadas
para passar mensagens importantes ou apenas para
assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em
lendas e mitos, muitos deles deram origem à festas
populares, que ocorrem pelos quatro cantos do país.
www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm

1) Vamos testar seus conhecimentos sobre folclore preenchendo a tabela:
Um personagem
Nome de uma lenda
Um ditado popular
Uma frase de
caminhão

Uma Parlenda
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Uma cantiga de
roda

AULAS 76 E 77

Sílaba Tônica
Se a gente observar o modo como pronunciamos, ou seja, como dizemos as palavras,
podemos perceber que algumas silabas são pronunciadas com mais força, outras com
menos.
Veja o exemplo da palavra - casa:
Notamos que a sílaba ca foi pronunciada mais fortemente do que a sílaba as.
Por isso dizemos que ela é a sílaba tônica. Aí vai uma dica: contamos as sílabas das
palavras, começando do fim para o começo. De acordo com a posição da sílaba tónica,
as palavras recebem nomes diferentes, vamos conhecê-los?
OXÍTONAS - a sílaba tônica é a última.
Exemplo: café, cipó, bebê.
PAROXÍTONAS - a sílaba tónica é a
penúltima
Exemplo: táxi, açúcar, fácil.

PROPAROXÍTONAS - a sílaba tônica é a
antepenúltima
Exemplo: lâmpada, número, ônibus.

1) Leia os três grupos de palavras a seguir, tentando perceber qual é a posição da
sílaba tônica em cada uma:
1

2

3

Aspirador

Defeitinho

Relâmpago

Explosão

Ligava

Médico

Terminou

Imensa

Lágrima

Arrasar

Tubo

Fantástico
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Agora responda: Em qual desses grupos a sílaba tônica das palavras:
a) é sempre a última?
______________________________________________________________________
b) é sempre a penúltima?
______________________________________________________________________
c) é sempre a antepenúltima?
____________________________________________________________________________

2) Dependendo da posição da silaba tônica, as palavras de nossa língua podem ser
chamadas de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras do grupo 1, por
exemplo, são oxítonas; as do grupo 2, paroxítonas, as do grupo 3, proparoxítonas.
Então conclua:
a) O que são palavras oxítonas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) E palavras paroxítonas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c) E palavras proparoxítonas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AULAS 78 E 79



Leia o texto responda as questões:

Título original: Rio
Lançamento: 2011 (EUA)
Direção: Carlos Saldanha (Brasileiro)
Elenco: Jesse Eisnberg, Anne Hathwaay, Rodrigo Santoro,
Leslie Mann
Género: Animação
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O filme conta a história de uma arara azul chamada Blue. A ave cresce acreditando
ser a última de sua espécie, até descobrir que há uma arara azul fêmea no Rio de Janeiro.
Com a missão de impedir a extinção de sua espécie, Blue é obrigado a deixar o conforto
de sua gaiola em Minnesota, onde é criado como um animal de estimação, para se
aventurar em uma cidade totalmente estranha.
Acontece que o problema só aumenta quando Blue conhece Jewel, uma ave
independente e feminista que não tem a menor intenção do facilitar a sua tarefa. Na cidade
maravilhosa, as araras acabam embarcando em uma grande aventura onde conhecem a
coragem, a amizade e o amor.
Além da tecnologia 3D, o longa conta com a brilhante direção de Carlos Saldanha,
premiado cineasta brasileiro que também dirigiu grandes sucessos como a Era do Gelo 2.
O cenário também é muito convidativo, já que todos os detalhes dão a paisagem um ar
ainda mais real.
Um filme divertido, com uma série de animaizinhos irreverentes e uma questão séria
perfeitamente abordada: a extinção das araras azuis.
Nele o Rio de Janeiro ó retratado como nós conhecemos, uma cidade maravilhosa.
Interpretação do texto:
1) Qual o título do filme?
_____________________________________________________________
2) Em que ano foi o seu lançamento e em qual país?
_____________________________________________________________
3) Qual o nome da personagem principal do filme?
_____________________________________________________________
4) Qual a mensagem que o filme destaca sobre os animais?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) Como se chama o diretor do filme?
_______________________________________________________________
6) Temos um ator Brasileiro que participou do filme, qual o nome dele?
_______________________________________________________________
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7) Que mensagem o filme nos passa sobre a cidade do Rio de Janeiro?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Gramática
8) Copie do texto acima o que se pede:
a. Dois substantivos próprios:
____________________________________________________________
b. Dois substantivos comuns:
____________________________________________________________
c. Três adjetivos:
____________________________________________________________
d. Um diminutivo:
____________________________________________________________
e. Dois verbos no presente:________________________________________
https://tiatamaluquinha.blogspot.com/search/label/lingua%20portuguesa

AULA 80



Faça a leitura do texto com atenção e responda as questões:

ALELUIA
Pai, eu quero te amar, tocar o teu
coração

E não importa onde estiver, no vale
ou no monte te adorarei
A ti eu canto Glória e aleluia.

E me derramar aos teus pés
Mais perto eu quero estar Senhor,
E te adorar com tudo o que eu sou
E te render glória e aleluia.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Senhor preciso do teu olhar, ouvir as
batidas do teu coração
Me esconder nos teus braços oh Pai
Toda a minha alma deseja a ti, junto
com os anjos cantarei
Tu és santo, exaltado, aleluia

Quando lutas vierem me derrubar,

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Firmado em ti eu estarei
Pois tu és meu refúgio oh Deus

Gabriela Rocha
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1) Compreensão do texto:
a) Qual o tema da música?
_______________________________________________________________
b) Quem canta esta música?
_______________________________________________________________
c) Há estrofes na música? Quantas?
_______________________________________________________________
d) Quais são os sentimentos expressos na música?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Este tipo de texto é:
a) Um conto

b) Uma fábula

c) Uma notícia

d) Uma música

e) Uma anedota

3) Observe a palavra destacada no verso a seguir:
Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração
Na Língua Portuguesa essa palavra em destaque é classificada como:
a) Verbo

b) Substantivo

c) Adjetivo

4) Lembrando da sílaba tônica, separe as sílabas e classifique-as em: oxítona,
paroxítona e proparoxítona. Observe o exemplo:
PALAVRAS

SEPARAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Glória

gló-ria

Paroxítona

Render
Refúgio
Importa
Derramar
Senhor
Aleluia
Exaltar
https://br.pinterest.com/pin/712131759809822431/
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MATEMÁTICA
AULAS 61 E 62
NÚMEROS E OPERAÇÕES
1.

Calcule os pontos de cada um dos jogadores, no jogo das cores.
Vermelho

Azul

Branco

Rosana

III

II

I

Ronaldo

II

IIII

Romeu

III

Renato

IIII

Rosely

II

TOTAL

I
I

I

II

Veja a legenda: Vermelho ↔ 1.000 pontos
Azul ↔ 100 pontos
Branco ↔ 10 pontos
a) Quem foi o vencedor? _____________________________________________
b) Qual foi o total de pontos de Ronaldo? _________________________________
c) Quem fez mais pontos, Rosana ou Renato? _____________________________
d) Qual foi o total de pontos de Romeu? __________________________________
e) Quem fez menos pontos? ___________________________________________
f)

Quem fez mais pontos na cor branca? _________________________________

2. Rita leva para lanchar na escola um pacote de biscoito com 6 unidades. Se ela estuda
de segunda a sexta, quantos biscoitos ela come por semana na escola?
a)

34

b)

36

c)

30

d)

40

3. Paulo saiu com sua turma para comerem pizza. A conta deu 60 reais para ser dividida
por cinco pessoas. Quanto cada um pagou?
a)

11

b)

10

c)

15

d)

12

4. A mãe do Elson faz 15 bolos para vender, por final de semana. Se cada bolo leva 6
ovos, quantos ovos ela usa por fim de semana?
a)

70

b)

80

c)

90

d)

60
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5. A professora Fátima pediu a três alunos que fizessem a decomposição do número abaixo,
oralmente.

Veja o que eles fizeram:

Quem acertou?
(A) Jane e Afonso

(C) Mateus e Afonso

(B) Jane e Mateus

(D) Somente Jane

AULAS 63 E 64
NÚMEROS E OPERAÇÕES
1. Observe os numerais que estão nos balões, depois mude de lugar os algarismos,
conforme descrito nos quadros abaixo.

( 1)

(2)

Mude aqui o algarismo
da dezena de milhar
com o algarismo da
unidade. ( 1 )

(3)

(4)

Mude aqui o
Mude aqui o algarismo da Mude aqui o algarismo da
algarismo da centena
dezena de milhar
unidade de milhar com o
com o da dezena.
com o da centena.
algarismo da dezena.
(2)
(3)
(4)
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Responda quanto vale:
a) algarismo 2 no balão (1) ? ___________
b) o algarismo 8 no balão (2) ? __________
c)

o algarismo 5 no balão (3) ? _________

d) o algarismo 6 no balão (4) ? __________
3. Ao concluir o conteúdo sobre decomposição de números naturais em suas diversas
ordens, a professora Luciane propôs a seguinte atividade: distribuiu para cada aluno um
papelzinho com a decomposição de um determinado número, o qual o aluno deveria
escrever no quadro. No papel que Marcelo pegou, estava escrito:
3 dezenas de milhar e 8 dezenas simples.
O número que ele deveria escrever no quadro era:
(A) 30.008.

(C) 30.800.

(B) 30.080.

(D) 38.000.

2. A figura abaixo representa a localização de dois postos de combustível ao longo de uma
rodovia, indicados pelas letras M e N.

Os dois postos de combustíveis estão localizados, respectivamente, nos quilômetros
(A) 100 e 400.
(C) 180 e 360.
(B) 120 e 360.
(D) 200 e 360.
3. Faça a correspondência, preenchendo os parênteses.

21

AULA 65
GRANDEZAS E MEDIDAS
1. Veja as informações de tempo que estão na faixa e depois responda o que se pede.
a) Quantos meses há em:
2 anos? ____

10 anos? _____

meio ano? ____

10 meses? _____

1 mês = 30 dias
1 dia = 24 horas

b) Quantos dias há em:
6 meses? _____

1 ano = 12 meses

12 meses? _____

1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos

c) Quantos minutos há em:
uma hora? ______

três horas? ______

2 horas e meia? _____

meia hora? _____

d) Quantos segundos há em:
um minuto? ___

três minutos? ___

cinco minutos e vinte segundos? ____

2. Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte.
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O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto?

A) 11 horas 50 minutos.

C) 12 horas 50 minutos.

B) 12 horas 5 minutos.

D) 13 horas 10 minutos.

3. Observe a reta abaixo.

A letra S representa o número
(A) 970.
(B) 980.

(C) 990.
(D) 1.000

AULAS 66 E 67
GRANDEZAS E MEDIDAS
1. Um avião saiu de São Paulo na hora indicada pelo relógio da figura. Após 2 horas e 10
minutos esse avião chegou a Goiânia.

a)

A que horas ele chegou?

__________

b)

Se o avião tivesse chegado após 2

horas e meia, a que horas ele chegaria?
__________________________________

c)

E se ele tivesse chegado após 2

horas e 45 minutos, a que horas ele
chegaria? __________________________________
2. Márcio chegou à escola às 7h e 45 min e foi embora 4 horas depois. Qual dos relógios
abaixo marca a hora da saída de Márcio da escola?

23
3. Transforme as medidas de massa e complete.
a) 7 kg = ________g

d) 9 700 g = _______ kg e ________ g

b) 8 kg e 200 g = ________ g

e) 4 000 g = _______ kg

c) 5 kg e 600 g = ________ g

f) 2 300 g = _______ kg e _________g

Lembre-se: 1Kg = 1000g
4. Numa mercearia, Raquel comprou 450g de farinha de mandioca crua e 500g de farinha
de mandioca torrada.
a) Ela comprou mais ou menos que 1 kg de farinha de mandioca? ________________________
b) E se fosse 550g de farinha crua e 500g de torrada, seria mais ou menos que 1 kg de farinha?
___________________________________________________________________________

AULAS 68 E 69
GRANDEZAS E MEDIDAS
1. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa. Representada pela figura
abaixo.

Se ele der a volta completa na praça, andará:
A) 160 m.

B) 100 m.

C) 80 m.

D) 60 m.

2. A parte destacada, na malha quadriculada abaixo, representa uma figura na bandeira
da escola de João. Cada lado do quadradinho mede 1 metro.
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Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

3. Observe o mapa abaixo

Cristiane saiu de sua escola pela rua Amarela, virou a esquerda e logo em seguida a
esquerda novamente, no segundo quarteirão virou a direita. Em qual rua ela chegou?

A) Rua Amarela
B) Rua Azul
C) Rua Rosa
D) Rua Verde
4. Paulo comprou um terreno com 24 metros quadrados (24 m²). O vendedor falou que
ele teria que cercar o terreno e ofereceu ao Paulo duas opções.

1. Em qual das opções Paulo vai gastar menos material para cercar seu terreno?__________
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2. Qual será a metragem menor?___________________________________________

AULA 70
GEOMETRIA
1. Observe os sólidos geométricos e suas características.

Os prismas têm faces laterais retangulares e
As pirâmides têm uma só base e faces
duas bases. As faces laterais são sempre laterais triangulares. As bases podem ser
quadriláteros. As bases podem ser: triângulos triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc.
quadriláteros, pentágonos etc.
As figuras abaixo representam prismas. Em cada caso, dê o número de faces retangulares
e o nome do prisma.

Observe o chocolate que André gosta de ganhar na Páscoa. Ele tem a forma de um cone.

26

Qual é o molde do cone?

Importante salientar que o come possui uma base circular.
3. A professora do 5º ano pediu para seus alunos pesquisassem em jornais, revistas ou
internet, figuras com formato de um cone. Abaixo estão algumas das figuras que os alunos
pesquisaram:

Os alunos que pesquisaram as figuras com o formato exigido pela professora foram:
(A) Luís e Carlos.

(C) Marcelo e Tiago.

(B) Marcelo e Luís.

(D) Luís e Tiago

.
4. Observe as figuras a seguir:

A parte pintada destas figuras é representada pelas frações?
a)

1 e 1
2

b)

4

1 e 4
4

c)

1

1 e 1
4

d)

3

2 e 1
4

AULAS 71 E 72

4
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GEOMETRIA
1. Paula ganhou uma caixinha na forma de um cubo como esse.

Com qual das figuras é possível montar essa caixinha em forma de cubo?

2. A professora trouxe para a aula a figura de uma pirâmide do Egito, para explicar que
ela é formada por faces, arestas e vértices. Ela depois desenhou a pirâmide ao lado,
deixando mais visível os componentes.

A) De acordo com o desenho da professora, quantas faces possui essa pirâmide?
__________________________________________________________________

B) Ainda de acordo com o desenho, quantos vértices e quantas arestas?
__________________________________________________________________

3. Complete os textos de acordo com seu conhecimento e a imagem.
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1) A figura ao lado representa um paralelepípedo que é
uma figura geométrica espacial formada por _____
faces, _____ arestas e __________ vértices.

2) A figura ao lado representa um prisma que é uma figura geométrica
espacial formada por _____ faces, _____ arestas e __________
vértices.
4. Observe a figura abaixo.

A quantidade de faces, vértices e arestas, respectivamente são
A) 7, 10 e 15.
B) 10, 7 e 15.
C) 10, 15 e 7.
D) 7, 15 e 10.

AULAS 73 E 74
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
1. Veja no gráfico abaixo o número de países, por continente, que participaram dos Jogos
Olímpicos de Atenas (2004).
Oceania

15

Europa

48

Ásia

44

América
s

42

África

53
0

10

20

30

40

50

60

1. Quantos países da Europa participaram a mais do que da Oceania? _______________
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2. Qual o continente que enviou 6 países a mais do que as Américas?
_____________________________________________________________________
3. Qual o continente que superou em 9 países o continente Asiático?
_____________________________________________________________________
4. Qual o continente que, com um país a mais, teria o triplo de países da Oceania?
______________________________________________________________________

2. Observe a tabela da primeira fase da Copa do Mundo de 2010.
GRUPO G

A seleção que sofreu mais gols foi a
A. do Brasil.

C. da Coreia do Norte.

B. de Portugal.

D. da Costa do Marfim.

3. Na festa de junho os alunos do 5º ano irão colocar uma barraquinha de comidas
típicas, para isso realizaram uma pesquisa na escola para saberem o que iriam por
par vender.
Comidas típicas
Pamonha 50
Minho cozido 65
Paçoca 72
Pé de moleque 28
Sabendo que cada pessoa deu apenas uma resposta, quantas pessoas foram
entrevistadas?
A. 125 pessoas.
C. 215 pessoas.
B. 165 pessoas.
D. 2015 pessoas.
3. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Observe a planta da
casa de João e calcule o perímetro.
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A. 32,5m

B. 34,5m

C. 33,5m

D. 35,5m

AULA 75
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
1. Em um Pet Shop pregou a tabela de vendas para seus funcionários acompanharem o
desempenho.

De acordo com essa tabela podemos concluir que
a) Quantos funcionários a loja possui? ___________________________________
b) Quem vendeu mais animais? __________________________________________
c) Quem vendeu menos animais? _______________________________________
d) Teve funcionários que venderam a mesma quantidade? Quais? _______________
e) Quantos animais foram vendidos? _____________________________________
2. No gráfico abaixo são apresentados dados sobre o número de alunos do 4°
e do 5° ano de quatro escolas.
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Em qual dessas escolas há o maior número de alunos no 4° ano?
A) Escola 1.

B) Escola 2.

C) Escola 3.

D) Escola 4.

3. Na reta abaixo foram representados alguns números naturais seguindo uma
sequência lógica.

De acordo com essa sequência, a letra D está representada pelo número
A. 265.
B. 271.
C. 277.
D. 283.

AULAS 76 E 77
PORCENTAGEM
1. Em suas férias na praia, Eduarda viu o seguinte anúncio:
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Quantos desses lotes já foram vendidos?
A. 40

B. 75

C. 250

D. 275

2. A diretora de uma escola que possui 340 alunos observou que na sexta feira
antes do carnaval somente 50% dos alunos compareceram à escola.

Quantos alunos foram à escola?
A. 170

B. 150

C. 290

D. 390

3. As bolas coloridas correspondem a que porcentagem do total?

A) 50%

B) 10%

C) 25%

D) 100%

4. Aprendemos que fracionar é dividir, desta forma, observe as partes pintadas
das figuras, as quais estão representadas na forma de fração, número decimal
e porcentagem. Verifique qual delas apresenta todas as igualdades e formas de
representações corretas.
A.

B.

1 = 0,5 = 50 = 50%
2
100
B.

C.

1 = 0,25 = 40 = 40%
4
100
3 = 0,3 = 30 = 30%
3
100
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D.

1 = 0,2 = 20 = 30%
2
100

AULAS 78 E 79
1. Com uma nota de R$ 5,00 comprei um saquinho de pipoca e quatro balas,
gastando R$ 2,25. Recebi de troco:
a) R$ 2,15

c) R$ 2,50

b) R$ 2,25

d) R$ 2,75

2.Joana foi ao salão de beleza se produzir para um casamento. Ela cortou o
cabelo e fez hidratação.

SALÃO BELEZA
Corte Feminino ................................... R$ 35,00
Hidratação ........................................... R$ 28,00
Escova ................................................. R$ 22,00
Corte Masculino .................................. R$ 17,00
Barba ................................................... R$ 10,00

De acordo com a tabela acima, quanto Joana gastou com os cabelos no salão?
a. R$62,00

b. R$63,00

c.R$64,00

d. R$65,00

3. Fernando tem, no seu cofrinho, cinco moedas de R$ 0,05, oito moedas de R$
0,10 e três moedas de R$ 0,25. Que quantia Fernando tem no seu cofrinho?
a) R$ 1,55

c) R$ 2,05

b) R$ 1,80

d) R$ 4,05

4. Cris trabalha vendendo salgados em uma lanchonete. Ela presta conta de
todos os salgados vendidos através de uma tabela que ela preenche no final
do dia.
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a) Qual salgado mais vendido? _______________________________________
b) Quantos salgados foram vendidos nesse dia? __________________________
c) Se cada salgado custa três reais, quanto de dinheiro Cris apurou nesse dia?
( a ) R$290,00

(

b ) R$320,00

( c ) R$190,00

( d ) R$390,00

5. Ao pagar um par de sapatos, que custava R$ 104,00, Mariana pediu para sua
mãe R$ 28,00 para completar com o que ela tinha na bolsa. Quanto Mariana tinha
na bolsa?
a) R$ 36,00

c) R$ 28,00

b) R$ 54,00

d) R$ 46,00

6. Beto levou Bia para jantar em uma pastelaria, perto de sua casa. Ele comprou
cinco pasteis cada um por R$ 4,00 e dois refrigerantes em lata, cada um por R$
3,00. Quanto ele pagou no jantar?
a) R$ 36,00

c) R$ 26,00

b) R$ 20,00

d) R$6,00

Após encontrar a resposta escreva por extenso o valor pago por Beto no jantar:
_________________________________________________________________

AULA 80
NÚMEROS E OPERAÇÕES
1. Observe o desenho
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Cada copo tem 200ml de água
a) Para encher uma garrafa de um litro precisamos de ___ copos de 200ml de água.
b) Então um litro tem capacidade para ______ ml de água.
c) Em 1 litro cabem _______ copos de 250 ml.
2. O quadro abaixo mostra a relação das compras que Aline fez na padaria. Antes
de passar pelo caixa da padaria, ela fez o cálculo de quanto gastará.
PADARIA CAFÉ E LEITE
1 LEITE ................................ R$2,30
1 ROSCA .............................. R$3,80
1 MANTEIGA .........................R$4,10

Quanto Aline deverá pagar?
(A) R$ 10,20

(C) R$ 6,10

(B) R$ 9,00

(D) R$ 7,90

3. Veja o preço do material escolar e os recursos de Romário para comprá-los.

R$ 15,00
R$ 8,00

R$ 1,00
R$ 25,00

Responda.
a) Romário vai poder comprar todo o material? ______________________________
b) Sobra ou falta dinheiro? _____________ Quanto? _________________________
c) Quais os materiais que ele poderá comprar? _____________________________
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d) Quanto ele vai gastar comprando esses materiais?_________________________

4. Uma torneira gotejando desperdiça 3 litros de água por hora. Então, se ninguém
fechá-la, quantos litros de água serão desperdiçadas, em:
a) 2 horas? __________________
b) 3 horas? __________________
c) 4 horas? __________________
d) 5 horas? __________________
e) 8 horas? __________________
f) 15 horas? __________________
g) 24 horas? __________________

HISTÓRIA
AULAS 25 E 26
 Faça a leitura atentamente, leia, escreva e responda as questões no caderno:
Mudanças no modo de vida dos seres humanos na Pré-história
Com o tempo passaram a cultivar vegetais (agricultura), ocorreu também a domesticação
de animais. Esse fato aumentou a quantidade de carne, de pele e de couro. A lã obtida das
ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas.
O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção
de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro e cobertos com folhagens. As
habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra as adversidades
da natureza, como chuva, neve e alguns animais predadores.
A fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocaram um
crescimento da população, pois aumentou o número de nascimentos e a população passou a viver
mais tempo.
Com um número maior de pessoas, era necessário aumentar a quantidade de alimentos. Assim,
o controle da produção precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia
leva-las à morte. Por isso, foi necessário aprimorar, cada vez mais, as técnicas agrícolas para
evitar períodos de escassez e fome.

37
A organização social dos grupos humanos
A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por
longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da
agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares nem os produtos cultivados eram
os mesmos.
A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar
formas de organização social. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares, ou
clãs, que, milhares de anos depois, dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam
a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram
a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo.
 Responda com atenção:
1) Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos?_____________
____________________________________________________________________________
2) Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para
as mudanças que ocorreram depois do aprimoramento das técnicas agrícolas.
1 – Nomadismo
( a ) Coleta de frutas e vegetais na natureza. (

2 – Agricultura
)

( b ) Abrigos em cavernas e uso do fogo para aquecimento. ( )
( c ) Aumento do número de nascimentos.( )
( d ) Baixa expectativa de vida.( )
( e ) Maior quantidade de alimentos ( )
( f ) Abrigos feitos de pedra e madeira ( )
( g ) Cultivo de vegetais.( )
( h ) Uso de ferramentas de pedra lascada.( )
( i ) Migração constante em busca de alimentos.( )
( j ) Convívio com animais predadores.( )
3) Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir:
(a )A fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocaram um crescimento
da população.(

)

(b ) O processo de fixação dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia e na América.( )
(c ) Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e os instrumentos de
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trabalho.(

)

(d ) Os pesquisadores encontraram diversos vestígios históricos que comprovam a existência
de sociedades matriarcais.(

)

(e ) O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção
de abrigos mais seguros.(

)

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_hist_pdp_sandro_severino.pdf

AULAS 27 E 28
 Faça a leitura com atenção e responda as questões:
Quilombos dos Palmares e o herói negro
Zumbi nasceu livre em Palmares no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue
a um padre jesuíta. Batizado com o nome de Francisco, ele teve educação cristã e estudou
português e latim. Mas não abandonou suas raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos
Palmares, onde se tornou estrategista militar.
Em 20 de Novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto
pelas tropas portuguesas.
O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que
atualmente, faz parte do município de União dos Palmares no estado de Alagoas.
O Quilombo Dos Palmares era composto por quilombolas (escravos fugitivos das fazendas
que viviam nos quilombos) que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e
Pernambuco. Zumbi tornou-se símbolo da resistência negra à escravidão.
ATIVIDADES
1) Zumbi dos Palmares é considerado como o:

( A ) médico do futuro

( B ) herói negro

( C ) homem fugitivo

2) Coloque (V) se a informação for verdadeira e (F) se ela for falsa: ( ) O Quilombo dos

Palmares era situado no interior da Bahia.
( ) Zumbi nasceu em 1655.
( ) Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares. ( ) Zumbi não representava nada
para os negros brasileiros.
3) Zumbi, ainda bebê foi entregue a um padre jesuíta, como foi sua educação estando ao lado

do padre jesuíta?
R:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
https://onlinecursosgratuitos.com/60-atividades-dia-da-consciencia-negra-para-imprimir-educacao-infantil/
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AULAS 29 E 30
Leia atentamente o texto e responda as questões:
Influências culturais ( portugueses, negros e índios)
Os portugueses exerceram grande e decisiva influência na formação da cultura brasileira. O
Brasil foi colônia de Portugal por mais de trezentos anos e disso resultou a adoção da Língua
Portuguesa e da religião Católica.
A cultura indígena também teve forte influência sobre a formação da cultura brasileira. Vários
nomes de lugares brasileiro provém do tupi-guarani, da mesma forma vários hábitos alimentares
atuais são uma herança do contato entre colonizadores e indígenas; exemplo disso é o consumo
de mandioca sob várias formas.
Já a cultura africana chegou ao Brasil por intermédio dos povos africanos escravizados. Os
africanos também passaram para a cultura brasileira muitos elementos de dança, música, religião,
cozinha e idioma.
 Responda corretamente as questões:
1) O Brasil foi colônia de Portugal por mais de trezentos anos. Esse tempo todo resultou em
quê?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Como a cultura africana chegou ao Brasil?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) Quais elementos africanos foram passados para a cultura brasileira?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4) A cultura indígena influenciou a formação da cultura brasileira? Cite uma frase do texto que
justifique sua resposta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
http://eduqueetransforme.blogspot.com.br/
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AULAS 31 E 32

Faça a leitura com bastante atenção e responda as questões:

ITAIPU

A Central Hidrelétrica de Itaipu é uma realização do trabalho conjunto entre os países do Brasil
e Paraguai com o objetivo de aproveitar o potencial hidráulico das águas do rio Paraná para
transformação em energia elétrica.
A palavra ITAIPU é originária da língua tupi-guarani e significa “pedra que canta”.
Numa divisão simplificada, a história simplificada de Foz do Iguaçu tem dois períodos: antes e
depois de Itaipu. Terminou a era da evolução lenta e penosa com surtos de progresso esparsos, e
deu-se o ingresso a uma nova era de repentina e profunda transformação.
Em 1975, as obras de Itaipu foram iniciadas. Em Novembro de 1992, a barragem estava
erguida. Para ter uma ideia do impacto que teve a Itaipu sobre Foz do Iguaçu, basta considerar que,
quando a obra foi iniciada, o município contava com pouco mais de 30 mil habitantes e que, quando
ao terminar a obra, contava com perto de 200 mil habitantes.
A Itaipu do século XXI projeta-se como uma das principais alternativas para aumentar o
TURISMO de Foz do Iguaçu – o 4º destino turístico mais visitado por estrangeiros.
A usina hidrelétrica entra numa nova etapa de sua história com a ampliação de suas
potencialidades turísticas. É a maior hidrelétrica em operação no planeta, um atrativo turístico por si
mesma. O complexo turístico inclui: REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA. O ECOMUSEU, o CANAL
DA PIRACEMA e a ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DA BARRAGEM.
A transformação da água em energia garantiu um novo futuro para o Brasil.
Itaipu é considerada gigantesca, trouxe desenvolvimento e modernidade jamais imaginada.

RESPONDA:
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1) Após ler o texto, pesquise no dicionário ou internet o significado das seguintes palavras:
a- evolução:
b- penosa:
c- surtos:
d- esparsos:

2) Com que finalidade foi construída a hidrelétrica de Itaipu?
______________________________________________________________________________
3) O que significa a palavra ITAIPU?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Por que a Itaipu é uma atração turística?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Retire do texto três palavras que estão escrita com letra maiúscula e diga por que ocorre o uso
da letra maiúscula: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

https://pt.slideshare.net/RaquelBecker/apostila-de-foz-aluno-2012
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GEOGRAFIA
AULA 13

1) Cite os elementos observados nas fotografias acima.
_______________________________________________________________________
2) Explique os elementos geográficos abaixo e dê exemplos.
a) Paisagem natural:
__________________________________________________________________
b) Espaço geográfico:
__________________________________________________________________
c) Paisagem humanizada:
__________________________________________________________________
3) A paisagem reflete as transformações do espaço geográfico ao longo do tempo. Como
esta transformação do espaço pode ser observada pelo homem?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4) A tecnologia é um aspecto importante na transformação das paisagens do planeta.
Quanto maior for a tecnologia que uma sociedade possui, maior serão as
transformações no espaço geográfico feitas por essa sociedade.
Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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AULA 14


Leia atentamente e responda as questões:



Vamos ver agora um fator que prejudica muito o meio ambiente, a poluição.
POLUIÇÃO
A contaminação e/ou a degradação do meio ambiente, prejudicando a vida, é

denominada poluição...
A palavra “poluição” diz respeito a contaminação e/ou à degradação do meio ambiente;
prejudicando a vida. Em geral, ela é provocada por nós, seres humanos; mas suas
consequências afetam não somente as pessoas, mas toda a vida na Terra. Para facilitar a
compreensão, a poluição pode ser classificada em alguns tipos:


Poluição sonora: é provocada por sons e ruídos que, sozinhos ou em conjunto, se
tornam muito altos. Barulhos de carros e de suas buzinas, conversas, latidos, sons de
máquinas, música alta, ruídos da TV e de eletrodomésticos, etc.; São alguns
exemplos.



Poluição térmica: Ocorre quando a temperatura do ar, ou da água, aumenta muito.



Poluição do ar: Ocorre pelo aumento de gases poluentes na atmosfera. Esse fato
prejudica a qualidade do ar, podendo provocar doenças respiratórias em diversas
pessoas. Além disso, dependendo do gás em questão, muitos outros problemas
podem ocorrer, como o aumento da temperatura, chuvas ácidas, etc. Alguns grandes
responsáveis pela poluição do ar são os escapamentos de veículos, indústrias,
queimadas de florestas e incineração do lixo doméstico.



Poluição do solo: Ocorre principalmente pelo acúmulo de agrotóxicos e de lixo, como
restos de embalagens, comidas, plásticos, etc. Esse tipo de poluição compromete a
vida dos seres vivos que ali habitam, e é capaz de contaminar os lençóis freáticos
(água que fica acumulada abaixo do solo). Para evitar esse problema, devemos evitar
usar embalagens desnecessárias, jogar fora o mínimo de coisas possível, buscando
sempre reaproveitá-las e também mandar consertar aquilo que estragou.



Poluição da água: A principal causa da poluição das águas é o despejo de lixo e
esgoto nos rios, marés e lagos. O esgoto, por conter diversas impurezas, pode
transmitir doenças infecciosas e contagiosas; causar a intoxicação e até mesmo a
morte dos seres vivos que vivem ali, etc. Quanto ao lixo, excesso de sacolas, garrafa
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PET e outros produtos de plástico, por exemplo, tem causado a poluição de diversas
regiões do oceano.


Responda as questões de acordo com o texto:

1) Quais são os tipos de poluição? _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Quem são os responsáveis pela poluição do ar? ____________________________
___________________________________________________________________
3) O que causa a poluição do solo? ________________________________________
___________________________________________________________________
4) Qual é a principal causa da poluição da água? ______________________________
___________________________________________________________________
https://escolakids.uol.com.br/ciências/poluição.htm

AULA 15


Faça a leitura com muita atenção e responda as questões:

População Brasileira
O Brasil é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo, sua
população apresenta características dos colonizadores europeus (brancos), dos negros
(africanos) e dos indígenas (população nativa), além de elementos dos imigrantes asiáticos.
A construção da identidade brasileira levou séculos para se formar, sendo fruto da
miscigenação (interação de diferentes etnias) entre os povos que aqui vivem.
Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a população total do Brasil é de 190.755.799 Habitantes.
Esse elevado contingente populacional coloca o país entre os mais populosos do mundo. O
Brasil ocupa hoje o 5º lugar entre os mais populosos, sendo superado somente pela China
(1.3 Bilhão), Índia (1.2 Bilhão), EUA (314 Milhões) e Indonésia (229 Milhões).
Significado de:
Etnia: Coletividade que se diferencia por suas especificidades (cultura, religião, língua,
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modos de agir, etc.), e que possui a mesma origem e história; Termo comumente usado para
se referir para se referir à semelhança biológica.
Censo Demográfico: É um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o
recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e
idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado, normalmente, de 10 em 10
anos na maioria dos países.


Responda as questões corretamente:

1) De acordo com o texto, por que o Brasil é considerado um país de grande diversidade

étnica?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Faça uma pesquisa sobre o que vem a ser miscigenação e escreva o que encontrou:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3) O que é IBGE? E qual é a sua função? _____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

AULA 16


Faça a leitura com muita atenção e responda as questões:

A Floresta Amazônica e a biodiversidade
A Floresta Amazônica possui uma das mais ricas biodiversidades do mundo: “Isso quer
dizer que nessa floresta reside uma grande variedade de seres vivos, vegetal e animal”.
Está localizada na região norte do Brasil, e possui uma área de 5,5 milhões de Km².
No contexto das espécies de fauna presentes na Floresta Amazônica existem registros
de cerca de 1.800 espécies diferentes de aves, 2.500 de peixes, 320 de mamíferos e
dezenas de espécies de répteis, anfíbios e insetos.
A Flora Amazônica é bastante rica, de acordo com alguns estudos, esse bioma abriga
cerca de 30 milhões de espécies vegetais, dentre esses as de maior destaque são a
seringueira, castanheira, cacaueiro e um dos símbolos da Amazônia: a flor Vitória Régia.
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Esse

rico

ecossistema possui
uma

imensa

quantidade

de

seres vivos, desde
microrganismos até
animais de grande
porte

e

também

árvores de grande
porte.



Responda corretamente:

1) Qual é a maior região do Brasil?
a) Nordeste

d) Norte

b) Sudeste

e) Sul

c) Centro-Oeste
2) Pesquise e escreva o que vem a ser Biodiversidade:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) A Floresta Amazônica tem uma rica Biodiversidade. Por quê?
a) Por ser uma floresta com poucos animais, vegetais e não descoberta pelo homem.
b) Por apresentar características de pouca vegetação e seca durante boa parte do ano.
c) Por ter uma grande variedade de seres vivos, vegetal e animal.
4) A região Norte é composta por quantos estados?
a) 3

b) 7

c) 5

d) 9

5) A Floresta Amazônica fica em que região brasileira?
a) Nordeste

c) Sul

b) Norte

d) Sudeste
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CIÊNCIAS
AULAS 34 E 35
LEIA:
MATÉRIA E ENERGIA
CONCEITUANDO: Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço (volume) e apresenta
massa (peso). Além dessas características ela pode ser encontrada na natureza em três
estados físicos: líquido, sólido e gasoso.
Energia: Podemos dizer que ela está associada a capacidade de produção, de ação
e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos,
calor, eletricidade, etc.
Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando
estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais. Os seres humanos são
capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza: são os materiais
artificiais, como o plástico.
Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de
propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais,
assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou
objeto que desejamos produzir.
1) Qual o conceito que melhor define matéria?
abcd-

Uma força capaz de produzir ação e movimento
Tudo aquilo que não ocupa lugar no espaço
Tudo aquilo que não possui massa
Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa

2) Assinale a alternativa que se refere a qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que
ocupa lugar no espaço?
a) Massa

c) Matéria

b) Volume

d) Energia

3) O que são propriedades físicas da matéria?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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AULA 36
Leia:
Veja as principais propriedades físicas dos materiais.
Densidade: característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado
material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados
materiais e pode ser usada para identificá-los. A mesma massa de ferro ocupa menor
volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferre é o mais denso que o algodão.
Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no
meio da coluna d’água têm mesma densidade e aqueles que afundam são mais densos
que a água.

Leia e responda
Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel a bola foi parar no
rio próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscála.
Diante dessa situação marque a frase correta.
a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

) A bola é mais densa que a água.
) A bola é menos densa que a água.
) A água é tão densa quanto a bola.
) A bola e a água não possuem densidade.

AULAS 37 E 38
Resistência ou tenacidade: um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser
quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. O aço é
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um material resistente e, por isso, é usado como parte da estrutura das construções. Ao se
produzir um produto é necessário analisar se a resistência daquele material é satisfatória
para nossa necessidade.

Elasticidade: os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando
a força causadora da deformação para de atuar. A borracha é um material que apresenta
uma elasticidade evidente pois, ao puxá-la ela estica e ao solta-la ela volta a forma original.

1) Leia a situação
Na história: Os três porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha, o
segundo porquinho construiu sua casa de madeira, o terceiro porquinho construiu sua
casa de tijolos.
a) Qual casa apresenta maior resistência aos impactos?_________________________
b) Qual casa apresenta menor resistência aos impactos?________________________
c) O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade
dela? Por quê?_______________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Quais materiais você considera os mais adequados para a construção de uma casa
com boa durabilidade?_________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Para se exercitar em casa Mariana comprou uma pequena cama elástica, chamada
de jump. Ela pode pular sobre a cama elástica e realizar diversos exercícios. Veja:

Responda:
O material sobre o qual Mariana pula apresenta como característica principal:
a) Dureza.
b) Elasticidade.

c) Densidade.
d) Magnetismo.

AULA 39
Leia:
Magnetismo: os materiais que são atraídos por um imã são chamados de materiais
magnéticos. Os imãs são objetos feitos de material magnético que atraem alguns tipos de
metal, como o ferro ou ligas metálicas.
As duas extremidades do ímã são chamadas de pólos, que servem para atrair ou repelir os
objetos metálicos. Receberam esse nome em razão dos pólos terrestres, pois a Terra
também possui magnetismo devido ao movimento do seu núcleo.
Se deixarmos um ímã se mover livremente na Terra, este irá se voltar para os lados Norte
(N) e Sul (S). Por isso a orientação que a bússola nos dá é sempre indicando a direção Norte
(N), porque sua agulha gira em torno de um eixo e é atraída pelo magnetismo terrestre,
voltando-se sempre para a mesma direção.
 Relacionado a ímã.
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 Surgiu da observação dos gregos com a capacidade de atrair metal da magnetita.
 A bússola foi o primeiro equipamento criado pelos chineses para navegação.
 Ímãs têm polo norte ou sul que se atraem quando diferentes e se repelem quando iguais.
 Campo magnético é a região onde o ímã pode atuar.
 Presente em: motores, discos rígidos de computador, cartões de banco
 O ímã é capaz de atrair metais como ferro ou níquel.

RESPONDA:
1) 0 que é ímã?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Marque Verdadeiro ou Falso
( ) Os ímãs atraem todos os corpos
( )Os imãs atraem pregos e tachinhas
( )As pontas dos ímãs não possuem magnetismo
( )Usamos ímãs na construção das bússolas
( )O homem pode construir ímãs

AULAS 40 E 41
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Condutibilidade térmica: indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica,
ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de
isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na
fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente
para o alimento.

O isolamento térmico das construções pode ser feito com paredes duplas com ar, isopor,
água ou vácuo entre elas. O vácuo entre paredes é usado na construção de garrafas
térmicas, vide a figura.

RESPONDA:
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1) Leia e responda
Helena estava preparando uma sopa, ao mexê-la deixou a colher de alumínio dentro da
panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando.

a) Por que a colher estava quente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) A colher ter esquentando enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela
apresenta:
( ) Boa condutibilidade térmica.
( ) Baixa condutibilidade térmica.
( ) Ineficiência térmica.
( ) Boa condutibilidade elétrica.
2) Assinale a alternativa em que ocorre exclusivamente condução de calor:
a) Água quente sendo misturada com água fria.
b) Papel sendo queimado pela luz solar
c) Ferro de passar roupa queimando uma camisa.
d) Vapor de água cozinhando um vegetal.
3) Nas construções, como pode ser feito o isolamento térmico?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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AULA 42
LEIA:
Condutibilidade elétrica: indica a facilidade com que um material conduz a energia elétrica.
De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não
permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. O cobre é um bom
condutor elétrico e, por isso, é muito usado para encapar os fios é um material isolante, que
permite o manuseio desses fios com segurança.

1) Leia:
Valter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos.
Pesquisando em sites de venda ele encontrou o seguinte produto:

a) Qual material é utilizado para conduzir a eletricidade nesse produto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Por que o cobre é utilizado em cabos elétricos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Dê 3 exemplos de metais condutores elétricos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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AULAS 43 E 44
A eletricidade exige cuidados. Um choque elétrico acontece quando a eletricidade atravessa
o corpo e segue para o solo. Isso pode ocorrer ao se tocar em um fio eletrificado, podendo
causar ferimentos, queimaduras e até a morte.
As ferramentas elétricas como, alicates, chaves de fenda etc., também possuem material
plástico nos locais de apoio.
isso é uma proteção contra choques elétricos. O plástico é um isolante elétrico, ou seja, ele
impede que o usuário leve choques elétricos.
Como exemplos de isolantes elétricos temos a cerâmica, vidro, borracha natural e sintética,
plásticos em geral, óleo etc.

RESPONDA:
1) No dia a dia, como devemos evitar acidentes com eletricidade?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) O que é choque elétrico?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3) Observe a imagem e descreva alguns cuidados que devem ser tomados em situação
como a representada abaixo.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

________________________________________
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AULA 45
Leia:
Dureza: É a propriedade de um material ( no estado sólido) que permite a ele resistir á
deformação plástica, usualmente por penetração. O termo dureza também pode ser
associado à resistência à flexão, risco, abrasão ou corte. Quanto maior é a dureza de um
material, mais difícil é riscar sua superfície. O grafite é um material mole que pode ser usado
para escrever.

1) O que é Dureza?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2) Leia.
Para se desenhar sobre uma madeira é necessário o uso de um instrumento quente. A
pirografia é a arte de decorar madeira ou outros materiais com marcas de queimadura
resultantes da aplicação controlada de um objeto aquecido. Para se desenhar em um papel
basta a utilização de lápis de escrever com grafite ou lápis de cor.
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Analisando os modos de desenhar sobre a madeira e sobre o papel podemos afirmar que:
( ) O papel apresenta maior dureza que a madeira.
( ) A madeira apresenta maior dureza que o papel.
( ) O papel é apresenta a mesma dureza que a madeira.
( ) A madeira apresenta menor dureza que o papel.

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

59
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



Solve polluti



Resonare fibris



Labii reatum



Mira gestorum



Sancte Ioannes



Famuli tuorum

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 chamamse 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;
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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
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

Atividade 2
Desenhe as claves

Atividade 3
Vamos revisar as notas musicais da clave de Sol
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Complete as notas que estão faltando e escreva os nomes nos quadrinhos abaixo.
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EDUÇAÇÃO 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 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:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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AULA 26

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”.
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

AULA 27
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.
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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:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
AULA 30
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
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Você conseguiu alguém para brincar com você? Como foi a experiência?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
AULA 31

- 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-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?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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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.
AULA 1
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.

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.
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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.
AULA 2
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.
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Fonte: Sítio: Wikipédia. Informações disponíveis em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9is_ol%C3%ADmpicos>. Acesso em: 03 de
nov. 2014.

Fonte: Jornal Atual. Imagem disponível em: <http://jornalatual.com.br/portal/2013/11/01/fundacao-abrinq-lanca-cartilha-a-copa-2014-eolimpiadas-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
4- Quem era Dafne?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5- Qual era a premiação que os atletas recebiam, na Grécia Antiga, em vez das atuais
medalhas de ouro?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6- Dafne fugia de quem?
___________________________________________________________________
7- Qual o deus protetor dos atletsd e dos jovens guerreiros?
___________________________________________________________________
8- O que simbolizava, em Atenas, a coroa de louros?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9- 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.
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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 cidadesede, 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.
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.
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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:
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. ____________________________________________________

