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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo (s): Conhecer, ler e interpretar um cordel. 
 

 O QUE É UM CORDEL? 

 

A literatura de cordel chegou ao brasil com os 
portugueses e é uma forma de literatura muito popular 
no norte e nordeste do brasil. 

Literatura de cordel é uma espécie de 
representação da cultura popular cantada, logo escrita, 
em formato de poesia, impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com processo de xilogravura.  

  Xilogravura é a técnica de gravura na qual se 
utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro 
suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. 

o cordel ganhou este nome, porque era e ainda é exposto ao povo amarrados em cordões, 
estes são estendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças ou até mesmo nas 
ruas.  

Aqui no brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, 
que se assemelham muito aos trovadores medievais 
por contarem uma história musicada e rimada nas ruas 
das cidades, popularizando os poemas  que depois 
tornaram -se  os cordéis. 

 

 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “O pássaro que enganou o gato” – Autor desconhecido 



Vamos relembrar algumas características de um poema. 

O poema é um texto construído por versos que são cada linha do poema. O conjunto de versos 
formam as estrofes. Esse tipo de texto explora a sonoridade e o ritmo das palavras e podem 
apresentar rimas  que são as semelhanças de sons no fim das palavras. 
Exemplo:  

A FOCA 
VINÍCIUS DE MORAES 

 
QUER VER A FOCA 

FICAR FELIZ? 
É PÔR UMA BOLA 

NO SEU NARIZ 

QUER VER A FOCA 
BATER PALMINHA? 

É DAR A ELA 
UMA SARDINHA (...) 

S O B R E  F E L I C I D A D E  

BRÁULIO BESSA 

 

Que mania estranha a nossa 

de cobiçar o alheio. 

O mundo de alguém ser belo 

não faz seu mundo ser feio. 

Tem gente que passa fome 

com o próprio prato cheio. 

Me diga um só fí de deus 
que tem a vida perfeita, 
da manhã que se levanta 
inté a noite que deita. 
Se existe vida assim, 
quem escondeu a receita? 

Cada um tem o sorriso 
e a dor que lhe convém. 
Tudo que vai abre espaço 
pra tudo aquilo que vem. 
Feliz na vida é quem é 
feliz com a vida que tem. 

 

 

VERSO 

ESTROFE 

RIMA 

1- Agora que você já aprendeu um pouco sobre a literatura de 

cordel, leia o poema de Bráulio Bessa “sobre a felicidade” e depois 

responda: 

A- O poema trata de qual assunto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

B- Quantas estrofes ele tem? 

_____________________________________________________ 

C- De qual parte do poema você mais gostou? Por quê? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



ATIVIDADE 2 

Objetivo (s):  Produzir um poema de acordo com as características do gênero. 
 

1- Escreva um pequeno poema sobre o que é felicidade para você. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Ler e escrever números naturais, reconhecendo seu uso no cotidiano. 
 

ATIVIDADE 1 
 

Números naturais 

 

Você já ouviu falar dos Números Naturais? 

Eles são utilizados a todo o momento em nosso dia a dia e, muitas vezes, nem percebemos. 
Quer ver só? Pense nas respostas para as seguintes perguntas: Quantos anos você tem? Qual é o 
seu número de telefone? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Para todas essas 
perguntas, precisamos dos números naturais para expressar a resposta! 

HISTÓRIA DOS NÚMEROS 

 Na pré-história, a matemática era muito simples. 
 O homem primitivo caçava e colhia frutos para sobreviver. Quando ele começou a criar 
animais precisou controlar o que possuía, começou a fazer risco na terra e nas rochas para cada 
animal. Mas com o tempo, o homem percebeu que o vento e a água apagavam o que estava escrito 
na terra. 
 O homem, então, passou a fazer correspondências com as pedras, para contar os animais. 
Cada pedra representava um animal. 
 Com o passar do tempo, o homem fez descobertas, venceu desafios e chegou aos números 
que usamos hoje. 
 Você sabia que usando apenas dez símbolos podemos escrever qualquer número? 
 Esses símbolos são chamados de algarismos. Eles são:  

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

https://escolakids.uol.com.br/conhecendo-os-numeros.htm


 Com os algarismos podemos escrever qualquer número que represente quantidades bem 
pequenas ou quantidades muito grandes. 
 os algarismos formam números, e os números são usados para representar quantidades. 
 

 

 

 

 

 

Você sabia que os números 0, 1,2,3,4... 
São chamados de números naturais? 

Eles nos ajudam quando precisamos fazer 
contagens, ordenar, comparar quantidades, 
indicar o resultado de medições, criar códigos, 
entre outros. 
 

1- Observe os números abaixo. O que eles estão indicando? 

A-  

 

 

 

 

 

 

B- 

 

 

 

 

 

C- 

 

 

 

 

 

2- Represente 6  números usando  os algarismos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

____________________________    ____________________________ 
____________________________    ____________________________ 
____________________________    ____________________________ 



ATIVIDADE 2 

Objetivo (s):  Calcular o resultado de adições e subtrações e aprimorar a técnica operatória. 
 

Adição e subtração 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Resolva as operações e preencha a cruzadinha com os resultados. Observe 

atentamente a direção das setas. 

 

A- 9.643 - 1.451 =  

 

 

 

 

B- 4.973 + 159 =  

 

C- 1.287 + 2.736 = 

 

D- 6.296 – 2.758 = 

 

 

 

E- 24 + 59 = 

 

 

 

 

F- 9.826 – 7.568 = 

 

G- 5.764 + 1.579 =  

 

H- 2.790 + 460 = 

 

I- 686 – 497 = 

 

 

 

 

J- 178 + 242 = 

 

K- 619 + 211 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTA-FEIRA                 

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Desenvolver a noção de que nem toda sujeira é visível e de que nela existem 
muitos seres vivos  que não vemos a olho nu. 

 

A vida que a gente não vê 

 

A importância de lavar as mãos vai muito além da simples questão de manter o corpo limpo. 
Esse hábito pode prevenir doenças e até mesmo salvar vidas. 

Vamos conversar! 

1- O que as crianças mostradas na imagem estão fazendo? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2- Identifique na canção versos que falam sobre: 
➢ Quando devemos lavar as mãos. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

➢ O que acontece quando lavamos as mãos. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



3- Lavar as mãos é importante? Por quê? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- Há seres vivos na sujeira das mãos? Quais? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

QUINTA-FEIRA      

       

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Compreender que o planeta Terra é formado por oceanos e continentes. 
 

O território brasileiro 

 

 Os mapas são  praticamente imprescindíveis em nossas vidas.  Através deles representamos 
o espaço e as diferentes localidades da Terra. Eles  são representações da realidade, ilustram de 
forma reduzida uma determinada área da Terra ou do espaço geográfico. Mais do que simplesmente 
um desenho ou uma imagem, os mapas são uma forma de comunicação, uma maneira que as 
pessoas têm de expressarem e compartilharem informações. 

 Vamos conversar! 

1- O livro de Geografia  do menino mostra imagens que representa dois locais. Quais são esses 
locais? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



2- O que a imagem 1  representa? E a imagem 2? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SEXTA-FEIRA       

      

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Ampliar a compreensão da produção do conhecimento histórico.  
 

Os primeiros grupos humanos 
 

 



 
 

Vamos conversar! 

1- Observe a sequência de imagens. As técnicas utilizadas pelos seres humanos e seus ancestrais 
para  sobreviver mudaram  ao longo de milhares de anos? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Como você chegou a essa conclusão? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Proporcionar uma linguagem épica das artes a fim de enriquecer o repertório do 
educando e fomentar o processo criativo. 

 

O Circo 

Olá, artistas! 
A obra “O Circo” é uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista francês Georges Pierre 

Seurat entre 1890-1891. Nessa pintura, Seurat representa o circo, com toda a sua atmosfera festiva. 
A técnica utilizada pelo artista é o pontilhismo (vários pontinhos), que é caracterizado pelo uso de 
pequenas pinceladas que se fundem na visão do observador. 

Obra Original Exemplo do Pontilhismo 

1-  Produza um desenho referente ao circo. Depois preencha o espaço com pontinhos. Use cores 

(se preferir). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_a_%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontilhismo


EDUCAÇÃO FÍSICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Propor e divulgar jogos que podem ser realizados nos espaços de lazer. 
 

Corrida do saco 

 Material necessário: 

• Saco de tecido, nylon, plástico ou estopa; 

• Caso não tenha saco, pode utilizar a fronha de travesseiro. 
 
Desenvolvimento:  
Determinar um espaço que possa fazer o trajeto de saída e de chegada.  
1- O participante  deve vestir o saco e esperar o apito, numa linha de saída. 
2- Para começar a corrida, o participante deve segurar o saco com uma mão para evitar que o saco 
caia abaixo dos joelhos, e manter o equilíbrio com a outra para poder saltar ou pular. 
3- Durante todo o percurso da corrida o participante  deve manter ambas as pernas no saco até 
alcançar a linha de chegada. 
4- Perde quem cair pelo caminho. 
5- Ganha quem chegar primeiro na linha de chegada. 
6- É classificado quem alcança a linha de chegada. 

IMPORTANTE: As crianças devem brincar de corrida de sacos numa superfície segura já que as 
quedas  são inevitáveis. Ao brincar com este jogo, as crianças exercitarão a sua velocidade, o 
esforço, a resistência e a sua coordenação motora. 

 
 

 

O pássaro que enganou o gato 
Autor desconhecido 

Certo dia, um gato muito sabichão caminhava sobre o telhado de uma casa, quando avistou 
um canarinho assobiando, em um fio da rede elétrica. 
 - Ei! Belo pássaro cantor, já sabe da novidade? – disse o bichano olhando para o alto. 
 - Que novidade? – perguntou o passarinho, já desconfiado. 
 - Uma nova lei foi aprovada...Agora todos os bichos terão de ser amigos, não haverá mais 
rivalidade, nem presas, nem predadores e todos terão que viver em harmonia 
 - Sério?!! – questionou o canário. 
 - Sim, e para comemorar, voe até aqui e venha me dar um abraço, sejamos amigos! 
 - Tudo bem! – disse o canário – Vou pousar próximo à casinha do Rex, aquele grande pastor 
alemão ali do quintal e então nos abraçaremos e comemoraremos os três juntos. 
 Ouvindo isto, o felino saltou tentando agarrar o pássaro, que voou rapidamente e gargalhou 
do gato. 
 - Lei nova...ha, ha, ha, há!!! 
 O gato saiu frustrado e resmungando, pois não contava com a astúcia do pequeno pássaro. 
 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “O pássaro que enganou o gato” PERÍODO: 01/03 à 05/03 BLOCO 1 


