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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

Objetivo (s):  Ler e interpretar uma notícia com autonomia, reconhecendo as características do 
gênero. 

 
Orientação aos pais:  

  Auxiliar o estudante na leitura e realização da atividade. Acompanhar e não realizar por ele. 
Nesta atividade o estudante irá fazer a leitura e interpretação de um texto. Orientar os estudantes 
para que leiam até entenderem a notícia e em seguida responder as questões. 

 

Notícia 

O gênero textual notícia pode ser entendido como um texto no qual se divulga um fato ou 

acontecimento recente ocorrido no país ou no mundo. As notícias são veiculadas ao público 

através  da televisão, jornais, revistas e  em outros meios. Jornal 

 

O jornal é um veículo de comunicação portador de diferentes tipos de informação e cumpre 
uma importante função social, assegurada pela Constituição Brasileira: Informar os cidadãos e 
permitir que se expressem livremente, contribuindo para a efetividade da comunicação e da 
democracia. 

A primeira página revela as escolhas do jornal, indicando o conteúdo da publicação e 
estabelecendo a identidade do público-alvo. Seu propósito é estimular a leitura e a compra 
periódica. Ela traz as principais notícias diárias do Brasil e do mundo e as chamadas para os 
assuntos tratados na edição do dia, organizados em cadernos: política, educação, esporte, 
classificados, economia, cultura e lazer, entre outros. 

Para isso, são empregados recursos como manchetes, títulos, textos, além de fotografias, 
charges e ilustrações e respectivas legendas. 

Alguns jornais exploram variedades, como escândalos e curiosidades que não exigem um 
conhecimento preestabelecido, pois fazem parte do cotidiano. 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “Menina bonita do laço de fita” -    Ana Maria Machado 



  
 
 
 

 
 
 
 

Exemplo da estrutura de uma notícia. 
 

 

 

 

 

 

Leia o texto abaixo: 

Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha 
 

Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães guia para 
crianças com problemas de audição. 
 No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma 
delas foi James, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. 
 O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, 
quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. 
 Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu 
comportamento mudou após a chegada do animal. 
 Ele está mais independente confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. 

Disponível em : WWW.bbc.com cães guias surdos. Acesso em 19 de maio de 2014 

Responda as questões: 
1- Que gênero textual é esse? 

                     (    ) notícia         (     ) poema      (     )  fábula 
2- Onde foi publicado? 

________________________________________________________________________________ 
3- Qual é o assunto do texto? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

http://www.bbc.com/


4- Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? 
(   ) Mostrar como o cão-guia e o menino James se relacionam. 
(    ) Explicar o que é um cão – guia. 
(    )Explicar como o menino ouve o cão-guia. 

 

ATIVIDADE 2 

Objetivo (s): Produzir uma notícia, de acordo com as características do gênero. 
 
 Agora que você já aprendeu as características de uma notícia. 
 Imagine-se no papel de um repórter. Redija (escreva) um texto para ser publicado no jornal 
em que você trabalha, noticiando a vacinação contra a covid-19. 
 Para tanto, siga as seguintes orientações: 

 Siga a estrutura de uma notícia (título, lead e corpo da notícia); 

 Redija seu texto com no  mínimo, 12 linhas e no máximo, com 15 linhas; 

 Seja coerente, pontue e organize seu texto corretamente. 
 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

 

 

TERÇA-FEIRA           

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

ATIVIDADE 1  

Objetivo (s): Analisar e buscar informações  que estão apresentados no gráfico. 
 

Leitura e Interpretação de gráfico 

 

1- O gráfico de barras abaixo mostra a produção de leite do sítio Vieira na semana em litros: 



 

A- Quantos litros de leite foram produzidos nessa 

semana? 

_________________________________________________ 

B- Quantos litros de leite foram produzidos nos três 

primeiros dias da semana? 

_________________________________________________ 

C- E quantos litros foram produzidos nos dois últimos dias da semana? 

________________________________________________________________________________ 

D- Em que dia da semana a produção de leite foi maior? 

________________________________________________________________________________ 

E- Qual dia da semana a produção foi menor? 

________________________________________________________________________________ 

F- Se somarmos a produção de 5º e 6º feira será igual à produção de que dia da semana? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE  2  

 

Objetivo (s): Analisar e buscar informações  que estão apresentados na tabela. 
 

Leitura e interpretação de tabela 
 

1- Analise a tabela e responda às questões  abaixo: 
 

 

 

 

 

 

                                                                 

A- Quantos são os alunos do sexo masculino? 
________________________________________________________________________________ 

B- No total quantos alunos têm 13 anos? 
________________________________________________________________________________ 

C- Qual a diferença entre meninas e meninos de 10 anos? 
________________________________________________________________________________ 

D- No total tem mais meninos ou meninas? 
________________________________________________________________________________ 

E- Calcule a diferença entre o total de meninas e meninos que tem 13 anos? 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 



QUARTA-FEIRA                 

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):   Por meio de pesquisa, investigar o conhecimento das pessoas sobre seres vivos de 
tamanho reduzido e organizar os dados em tabelas.  
 

O menor de todos 
  Há uma diversidade enorme de seres vivos. Você já parou para se perguntar  qual é o 

maior  é o menor de todos eles? Será que é possível vê-lo? 
 
 
  
 
 
 
O que você vai fazer:  
 Investigar o que as pessoas sabem sobre os menores seres vivos  que 

habitam o planeta. 
 Como você vai fazer: 

1- Pergunte a amigos, parentes, vizinhos e conhecidos se eles 
sabem quais são os menores seres vivos do planeta. Pergunte também 
como são esses seres vivos. 

2- Registre as respostas na tabela abaixo. 
3- Organize suas descobertas. 
4- Observe os resultados e responda às questões a seguir. 

 
Preencha a tabela abaixo com os dados da sua pesquisa. 

Nome do ser vivo   Número de pessoas Total 
   

   

   

   

   

   

Responda: 
1- Qual ser vivo foi mencionado o maior número de vezes em todas as entrevistas? 

_____________________________________________________________________________ 
2- As respostas das pessoas foram semelhantes ou muito diferentes? 

_____________________________________________________________________________ 
3- Quais seres vivos citados na entrevista você já viu? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4- Quais seres vivos citados você conseguiria ver a olho nu? 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5- Leia o texto, observe a imagem e depois responda. 
O musaranho-pigmeu é o menor mamífero (em massa) do mundo. Ele 

pesa menos que uma moeda de 50 centavos: 2 gramas. Embora pequeno, é 
possível observá-lo a olho nu.  

Modelo 

de tabela 



A- Por que você  acha  que é difícil as pessoas conhecerem  os menores seres vivos do 
planeta? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

B- Faça um X no instrumento  que você indicaria para que as pessoas observassem em 
detalhes o musaranho – pigmeu. 

                    (    ) Luneta                             (     ) Lupa                       (      ) Microscópio 
 Explique sua resposta. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

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

Localizando o território brasileiro 

O Brasil na América 

O Brasil está situado na América, que é um dos seis 

continentes da Terra. Os outros continentes são: África, Ásia, Europa, 

Oceania e Antártida. 

Os continentes e as ilhas correspondem às  terras emersas, 

isto é, às terras que não estão cobertas de água. As terras emersas 

representam um terço de toda a superfície terrestre; o restante é 

coberto pela água dos oceanos, mares, lagos e rios. 

Veja, no mapa a seguir, a distribuição dos continentes e 

oceanos. Observe, também, a localização do território brasileiro. 

 

Responda: 

1- Quais oceanos banham o 

continente americano? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

2- Algum desses oceanos 

banha o Brasil? Se sim, qual? 

____________________________

____________________________

____________________________ 



Você reparou que o mapa  tem alguns elementos que auxiliam a sua leitura? Por exemplo: o 

título de um mapa indica quais informações ele apresenta. 

3- Observe o mapa e responda. 

A- Qual é o título  do mapa? _____________________________________________________ 

B- O que o mapa mostra? _______________________________________________________ 

C- Em sua opinião, o título do mapa é coerente com as informações que ele apresenta? 

Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Além do título, outros elementos são importantes para ler e compreender um mapa: a 

legenda, a orientação, a escala e a fonte. 

 Legenda: indica o significado dos símbolos e das cores utilizados no mapa. 

 Orientação: indica a direção do mapa. Geralmente indica a direção norte. 

 Escala: indica a relação entre a medida real e a medida representada no mapa. A escala do  

mapa é de 1:2.730 km (lê-se 1 para 2.730 quilômetros). Essa escala indica que um centímetro 

representado no mapa corresponde a 2.730 quilômetros na realidade. 

 

4- Observe novamente o  mapa e responda às questões. 

A- De que modo à legenda auxilia a leitura do mapa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B- Se esse mapa não tivesse  legenda, você conseguiria reconhecer e identificar cada um dos 

continentes?  Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

SEXTA-FEIRA            

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Compreender as noções de mudanças, permanências e níveis de temporalidade 
em relação ao estudo da História. 

 
O estudo da História 

 
Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que 

existiram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram. 
Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas mudanças e permanências 
que identificamos na sociedade. 



O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a 
investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. 

As transformações na história podem ocorrer em ritmos diferentes, 
de maneira mais imediata ou mais lenta. 

 Os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem 
rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. 
Por exemplo: uma partida de futebol, a realização de um show ou a gestação de 
um bebê. 

 As mudanças de média duração podem ser percebidas ao 
longo da vida de uma pessoa, pois ocorrem com o passar dos anos, corno as 
inovações que acontecem nos modos de vestir e na moda a cada 5 ou 10 anos. 

 Há mudanças que ocorrem de maneira lenta, demorando 
centenas ou milhares de anos para acontecer. Esse é o tempo da longa 
duração, que pode ser percebido com o trabalho do historiador. Por exemplo, a 
mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. 
 
Após ler o texto com bastante atenção, responda. 

1- Ligue as palavras que possuem significado semelhante. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

2- Classifique as imagens de acordo com a legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Desenvolver coordenação óculo manual, controle motor, atenção, equilíbrio, tempo de 
reação e lateralidade. 

 

Atividade: Quicar a bola. 

 

Material necessário: bola e tapete para execução da atividade na posição joelho. 

 
Desenvolvimento  da atividade:  

  Utilizando qualquer tamanho de bola, desde que ela quique peça que o participante bata a 
bola em diferentes alturas; 

 De posse da bola, o participante deverá executar o movimento de quicar a bola na posição 
de pé alternando as mãos por uns 15 segundos; 

 Depois quicar a bola de joelhos também alternando as mãos  por 15 segundos; 

 Em seguida, sentado no chão quicar a bola alternando 
a mão direita e esquerda por 15 segundos; 

 Após executar os  movimentos  separados, irão juntar 
todos  e realizar o quique da bola em pé e vai abaixando 
até ficar de joelhos e depois até sentar. Lembrando que é 
necessário sempre estar quicando a bola. Tentar 3 vezes ou 
mais. 

 
 

Variação / Desafio: quicar a bola com uma das mãos e na outra bater uma bolinha 

de papel. 

 

 

 

  

Senhores pais ou responsáveis; 

Por favor,  responda as perguntas para analisar o aprendizado da criança.  
1- A criança gostou da brincadeira? (      )  sim     (      ) não   
2- A criança conseguiu realizar a atividade?   (      )  sim     (      ) não 
3- Quais dificuldades a criança encontrou para fazer a atividade?   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 
 



Menina bonita do laço de fita 

 
Era uma vez uma menina linda, linda. 
Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem 

negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. 
Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita 

coloridas. 
Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do Reino do Luar. E 

havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso sempre 
tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida. E 
pensava: 

— Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela… 
Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: 
— Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não 

sabia, mas inventou: 
— Ah deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina… 
O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. 
Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume, 

ele       ficou branco outra vez. 
Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
— Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não 

sabia, mas inventou: 
— Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. 
O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo 

xixi. Mas não ficou nada preto. 
— Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não 

sabia, mas inventou: 
— Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. 
O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do 

lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo feito jabuticaba. Mas 
não ficou nada preto. 

Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
— Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? 

A menina não sabia e… Já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a 
mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: 

— Artes de uma avó preta que ela tinha… 
Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo 

dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os 
parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina tinha era que 
procurar uma coelha preta para casar. 

Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que 
achava aquele coelho branco uma graça. 

Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando 
desanda   a ter filhote não para mais! Tinha coelhos de todas as cores: branco, branco malhado de 
preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. 

Já se sabe, afilhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. 
E, quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém 

que  perguntava: 
— Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? E ela respondia: 
— Conselhos da mãe da minha madrinha… 

Ana Maria Machado 

 

Leitura fruição semanal:  “Menina bonita do laço de fita” 
                                  Ana Maria Machado 

Período: 08/03 à 12/03/2021 Bloco 2 


