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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo(s):  Ler e compreender uma reportagem.   
 

 

 

Reportagem 

 

 

 

O gênero reportagem é o gênero 
predominante em jornais e revistas, com 
o objetivo de informar o leitor 
detalhadamente. Ela abriga, uma 
linguagem mais formal, depoimentos de 
especialistas (dar mais credibilidade), 
imagens, gráficos e tabelas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Leia a reportagem com atenção e responda às questões abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qual o assunto dessa reportagem? 
________________________________________________________________________________ 

2-   Como o projeto começou? 
________________________________________________________________________________ 

3-  Quem pode participar do projeto? Por quê? 
________________________________________________________________________________ 

4- O nome do projeto é “Pontos com Amor” a quais pontos esse nome faz referência? 
________________________________________________________________________________

5-  Quais são os critérios para escolher os lugares de doação? 
________________________________________________________________________________ 

6-  Que gênero textual é esse? 
________________________________________________________________________________ 

7- Para que serve uma reportagem? 
________________________________________________________________________________ 

8-  Onde encontramos reportagens? 
________________________________________________________________________________ 



9- Quando e onde essa reportagem foi publicada? 

________________________________________________________________________________ 

10- Qual a sua opinião sobre a reportagem lida? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

        

           LÍNGUA PORTUGUESA                                                      DATA _____/_____/_____   

ATIVIDADE 2 

 

Objetivo (s): Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido; Oportunizar 
momentos de produção de narrativa escrita de fatos do cotidiano; Reler e revisar o texto 
produzido. 
 

1- Leia a reportagem com atenção. 

No fim de 2013, uma pesquisa feita pelo Ibope com mais de 10 mil pessoas revelou que 
80% dos internautas brasileiros têm um animal de estimação em casa. Mais da metade dos 
entrevistados têm um cachorro, dos quais 28% são vira-latas. 

O que mais chama atenção na pesquisa é o quanto é gasto por mês com os animais: 46% 
gastam mais de R$ 75 com os pets, com a média de gasto mensal de cerca de R$ 100. Ou seja, 
anualmente um cachorrinho pode custar pelo menos R$ 1.200. Banho toda semana não é pra 
todos, mas ainda assim o número é grande: 52% dos animais tomam banho pelo menos uma vez 
por quinzena. Todos esses números provam o óbvio: os animais de estimação fazem parte da 
nossa vida. Mas gostamos mais deles do que dos nossos próprios semelhantes? 

Revista Galileu- notícia 2015/04 

 
A matéria informa sobre um hábito cada vez mais comum entre os brasileiros: possuir um 

bicho de estimação. Assim, com base na notícia lida, escreva a sua opinião sobre o fato noticiado. 
Você também tem algum pet? Concorda ou não que há benefícios em ter um animal de 
estimação? Ao escrever, não se esqueça do cuidado com a concordância, a ortografia, a pontuação 
e o título. 
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/Infograficos/Paginas/Os-animais-de-estimacao-dos-internautas-brasileiros.aspx


TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo(s): Analisar e resolver  situações problemas com dados apresentados em tabelas. 

 

 

Orientações aos pais ou responsáveis; 

Inicie a atividade comentando com o estudante para fazer a leitura da tabela, analisando-a 
observando os números referentes as populações de diversas regiões do país.  

Depois da leitura, o estudante deverá responder uma pergunta de cada vez, com calma e 
prestando muita atenção. Caso tenha dificuldades, oriente-o, porém, deixe que o estudante faça a 
atividade sozinho. 
 

Observe: 

 Quantos são os habitantes da cidade Apucarana- PR? 

 E da cidade de Bom Jesus da Lapa-BA? 

 Qual é a cidade que tem a população de 499.028? 
 

1-  Leia o texto e responda as questões: 

A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do 
Brasil. De acordo com estimativas apresentadas pelo IBGE para o ano de 2017, São Paulo teria 
12.106.920 habitantes.  

 
Observe a tabela: 

 

ESTADO POPULAÇÃO 
Apucarana- PR 132.691 

Bom Jesus da Lapa - BA 70.618 

Niterói - RJ 499.028 

Palmas - TO 286.787 
Parintins - AM 113. 832 

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html. Acesso em 03/04/2018 

A- Localize na tabela as cidades com maior e menor população, escrevendo, por extenso, esses 
números. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

B-  Dessas cidades, quais têm população menor que 200 mil? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

C- Se adicionarmos as populações de Niterói e Palmas, quantos serão os habitantes? 
Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html


ATIVIDADE 2 

 

Objetivo(s): Ler e interpretar dados coletados apresentados por meio de gráfico. 
 

Orientações aos pais ou responsáveis; 
Oriente o estudante a fazer a leitura do gráfico com calma, observando com atenção os 

dados e informações registradas. Após a leitura o estudante deverá responder uma questão de 
cada vez relacionando-as com as informações contidas no gráfico. 

Caso tenha dificuldade na leitura, oriente-o, porém, deixe que o estudante resolva as 
atividades sozinho. 
 
Leia o gráfico e responda as questões 

 

1-  Veja no gráfico o número de acidentes ocorridos em uma semana nas estradas de Minas 

Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-  Em qual dia da semana ocorreu o menor número de acidentes? 
________________________________________________________________________________ 

B-  Quantos acidentes ocorreram nos três primeiros dias desta semana? 
________________________________________________________________________________ 

C- Ocorreram mais acidentes nos três primeiros dias ou nos três últimos dias desta semana? 
________________________________________________________________________________ 

D- Qual a diferença no número de acidentes entre os dias em que ocorreram mais e menos 
acidentes nesta semana? 
________________________________________________________________________________ 
 

QUARTA-FEIRA                 

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Aprender o que são recursos naturais. 

Recursos naturais 

 Os seres vivos dependem de recursos encontrados na natureza para sobreviver, 
como a água e os alimentos. Os seres humanos desenvolveram técnicas sofisticadas para extrair e 
usar os recursos naturais, modificando o ambiente à sua volta. 
 Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponíveis na natureza e 
que podem ser utilizados pelos seres vivos. Por exemplo: o solo, a energia solar, o ar, os minérios, 
a água, e até as plantas e os animais. 



 Os recursos naturais podem ser usados de diversas formas. Eles estão presentes na 
alimentação, constituem a matéria-prima de produtos e também são usados para a produção de 
energia. 

1- Cite dois recursos encontrados na natureza que podem ser necessários para: 

A- Uma  árvore: _____________________________________________________________ 
B- Uma onça-pintada:________________________________________________________ 
C- Um ser humano: __________________________________________________________ 

 

Os recursos naturais podem ser classificados em não renováveis  
ou  renováveis, de acordo com sua origem e disponibilidade na natureza. 
Os recursos não renováveis levam milhões de anos para se formar na 
natureza, existem em quantidades finitas e podem se esgotar com o uso. 
Deve-se pensar em alternativas renováveis para substituí-los. Esse é o 
caso da gasolina e do óleo diesel, derivados do petróleo. Como o 
petróleo é um recurso finito, várias pesquisas buscam encontrar 
produtos que possam substituí-lo, como o etanol e o biodiesel, 
combustíveis derivados de plantas. 
 Os recursos renováveis são aqueles que não se esgotam com o 
uso, que podem se renovar. Mas cuidado! A natureza tem a capacidade 
de regenerar a água, por exemplo, mas a quantidade de água 
potável diminui cada vez mais por causa da poluição. 
 O solo também pode tornar-se improdutivo, caso não seja 
preservado.  

2-  O quadro a seguir apresenta algumas situações do dia a dia. 
Complete-o indicando qual recurso é usado em cada situação e se ele é renovável ou  não. 

 

Situação Recurso Renovável ou não renovável 

Ana abasteceu o carro com 
gasolina antes de ir  trabalhar. 

  

Na casa de Fábio há  um painel 
solar para aquecer a água do 
chuveiro. 

  

A lata do refrigerante de Pedro é 
feita de alumínio e pode ser 
reciclada. 

  

A carteira da sala de Jonas é 
feita de madeira. 

  

             

 

QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Conhecer aspectos relacionados à distribuição da população brasileira no 
território; Analisar informações estatísticas sobre a população do Brasil. 

 

Quantos somos e onde vivemos 

Brasil: país populoso, mas pouco povoado. 



 Em 2015, de acordo com pesquisas realizadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população absoluta ou total do Brasil era de cerca de 205 
milhões de habitantes. 
 Com a quinta maior população do mundo, o Brasil é 
considerado um país populoso. 
 Mas, se por um lado o Brasil tem um elevado número de 
habitantes, por outro o país é pouco povoado. Sua densidade 
demográfica ou população relativa é baixa: 24 habitantes por 
quilômetro quadrado (hab./km²). 
 

A distribuição da população no território 
 No Brasil, a população não se distribui de forma regular pelo território: ela se concentra 
mais  em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a 
densidade demográfica das regiões brasileiras. Observe a tabela abaixo. 

 

1- Qual é a região brasileira que tem 

maior densidade demográfica? E a menor? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

2- Qual é a densidade demográfica da região onde você vive? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território 

comparando a densidade demográfica das unidades federativas. 

 Observe o mapa a seguir. 

 

3- Quais são as unidades 
federativas mais povoadas? E quais são 
as menos povoadas? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________ 
4- Em que faixa de densidade 

demográfica está a unidade federativa 
onde você vive? 
________________________________

________________________________ 
 

 



SEXTA-FEIRA            

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo(s): Identificar instrumentos feitos no período Paleolítico e no período Neolítico 

reconhecendo as particularidades dos povos que utilizavam suas técnicas de fabricação e os 

materiais utilizados. 

 

Fixação dos grupos humanos 

O período anterior ao desenvolvimento da escrita (que surgiu há cerca de 6mil anos) é 
conhecido como Pré-História. Esse período foi subdividido em diferentes fases, de acordo com os 
tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. A criação e 

o uso desses utensílios estão diretamente 
relacionados ao modo de vida das populações. 

Período Paleolítico 

No Paleolítico (período em que foram criados os 
primeiros utensílios de pedra até o início da 
pratica da agricultura, há cerca de 12 mil anos), os 
grupos humanos eram nômades, caçadores e 
coletores. Por isso, foi fundamental desenvolver 
objetos para a caça, a coleta e o processamento 
de alimentos. Esses objetos, como lanças e 

machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeira, ossos e chifres. 
Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimenta. 
Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou 
conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois essa era a principal matéria-prima usada entre 
diferentes povos na confecção dos instrumentos. 
 
Responda: 

1- Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao 
desenvolvimento da escrita? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2-  Assinale a alternativa que apresenta características do período Paleolítico. 
 
(a) Fundação de cidades 
(b) Domesticação de animais 
(c) Criação de feitas de pedra 

(d) Uso de metais 
(e) Produção agrícola 

3- Quais eram os materiais usados nas ferramentas do Paleolítico? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4- Por que o período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 
EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                      DATA: ___/___/___ 

 
Objetivo (s): Equilibrar corpo, mente e emoções e trazer sensação de bem-estar. 

Ginástica alternativa – Ioga 

 Ioga é uma filosofia de vida que tem sua origem 
na Índia, há mais de 5000 anos, e atualmente é conhecido não 
apenas como uma filosofia de vida, mas também como sistema 
holístico que trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo. A 
ioga trabalha as emoções, ajuda as pessoas a agir de acordo 
com seus pensamentos e sentimentos, além de trazer um 
profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, 
fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da 
flexibilidade. 

Procedimentos: 
 Organize os participantes, e peça que observem a 
figura ao lado, que mostra uma sequência de dez movimentos da ioga. 
 Apresente os exercícios aos participantes, os quais devem se posicionar em uma 
estação, ou seja, uma posição (macaco, girafa, etc) para realizar as repetições durante 30 
segundos. Depois desse tempo, eles trocam de estação (posição), o que precisa ser feito até que 
todas elas sejam realizadas. 
 Os participantes devem praticar a sequência e memorizar os movimentos. 

 

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 


