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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo (s):  Ler e interpretar um conto, reconhecendo as características do gênero. 

 
Conto  

 
O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem o foco em um fato ou um 

determinado acontecimento, geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Os 
contos são fantasiosos, histórias de faz de conta que são muito contadas para as crianças. 

O conto possui um narrador, que é quem conta a história e um enredo, ou seja, a história é 
dividida em começo, meio e fim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto a seguir  é um conto.  

Observe as personagens envolvidas na história, o conflito enfrentado por elas e o modo 

como foi solucionado. 
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Para compreender o texto 

1- Explique o que é “uma guerra normal e banal”. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2- E como é a guerra nos reinos de faz de conta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

O soldado pacífico 

          Era uma vez, no Reino Distante, um soldado elegante, muito valente e muito 
forte. Era um cavaleiro completo. 
         Causava admiração por onde passava: 
         As damas diziam: 
         ___ Ooooohhhhhhh! 
         Os cavaleiros diziam: 
         ___ Aaaaaahhhhhh! 
        A rainha surpreendia-se: 
       ___ Uaaaaauuuuu! 
      No entanto, ninguém nunca tinha visto o soldado lutar e isso tinha uma explicação 
muito simples: nosso soldado era totalmente PA-CÍ-FI-CO. Não gostava de guerras, 
nem de batalhas, nem de lutas, nem de combates, nem sequer gostava de discutir um 
pouquinho de vez em quando. 
      Mas, um dia, o Reino Vizinho declarou guerra  ao Reino Distante. E, como eram 
reinos faz de conta, em vez de fazer uma guerra normal e banal, decidiram que 
lutariam entre si o melhor soldado de cada reino. Nem é preciso dizer que o Reino 
Distante escolheu o soldado pacífico, enquanto o Reino Vizinho enviou para a batalha 
o soldado medroso. 
 

O lugar escolhido para a batalha ficava no meio de um grande campo. 

De um lado, os reis e os habitantes do Reino Distante e, do outro, os do 

Reino Vizinho. Os dois soldados caminharam até a metade do prado e 

falaram: 

___ Não quero lutar  - disse o soldado pacífico. ___Odeio guerras. 

___  Eu tampouco – replicou o soldado medroso. ___Batalhas me dão 

medo. 

Eles selaram a paz, e foi organizada uma grande festa entre os dois 

reinos. Desde então se enaltece o valor dos soldados, porque evitar uma 

guerra é muito melhor que ganhá-la. 

 

 



3- Se você morasse  no Reino Distante, também seria admirador do soldado pacífico? Por quê? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4- Você concorda com o que diz o trecho final do conto: “evitar uma guerra é muito melhor 
que ganhá-la”? Explique. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5- Quando e onde aconteceu a história? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6- Há duas personagens principais no conto. Quem são elas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7- Quem são as personagens secundárias? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  

ATIVIDADE 2 

 

Objetivo (s): Produzir  um conto reconhecendo as principais características do gênero. 

 

Agora que relembramos o que é um conto de fadas e suas características. 

 Produza um conto. Use sua imaginação. Crie seus personagens e seja criativo! 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 



TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Medir  e estimar comprimentos, utilizando unidades de medida padronizadas 
usual. 

ATIVIDADE 1 
 

Medidas de comprimento  
Antigamente o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medida de 

comprimento: a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito foram algumas dessas unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma 
barra de cano ou de ferro entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida 
de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a 
extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores 
que o metro. Por exemplo: milímetro, centímetro, quilômetro, entre outros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

O uso da régua é muito importante, pois 
podemos medir, utilizando as unidades mais 
comuns: o centímetro e o milímetro. 

 
 
 



 
Responda às questões abaixo: 

 
1- As medidas dos desenhos estão reduzidas nessas imagens. Qual é o comprimento em  

centímetros, indicado na régua, de cada objeto apresentado. 
 

  

Lápis: ____________________ 

Borracha: _________________ 

Clipe: ____________________ 

 

2- Observe a placa abaixo e responda à questão: 

 

A medida de comprimento utilizada para determinar as 
distâncias das cidades foi: 
A-   o quilograma. 
B-  o metro. 
C-  o quilômetro. 
D-  o hectômetro.  
 
 

3- Escolha a unidade de comprimento mais adequada (metro, centímetro ou milímetro) para 
cada uma das seguintes situações: 
 
A-   Um carro possui cerca de 3 ________________.  
 
B-   Um bebê mede cerca de 50__________quando nasce. 
 
C-   Um prédio de 30 andares possui, aproximadamente, 90 _______________ de altura. 
 
D-   Uma borracha escolar tem cerca de 40 ___________________________ de comprimento. 
 
 

ATIVIDADE 2 

 
Objetivo (s): Resolver situações envolvendo o sistema monetário;  

 

História “O dinheiro” 

 

Você sabia que, muito tempo atrás, não existia o dinheiro?  
Então, como será que as pessoas faziam quando precisavam adquirir alguma coisa? Vamos 

saber?  
Há muito tempo, o ser humano vivia em tribos. Algumas tribos tinham como principal 

atividade a caça. Outras descobriram que podiam plantar para comer. E outras, ainda, aprenderam 

https://1.bp.blogspot.com/-PZp86nMscEs/YCXqdjbNQpI/AAAAAAAAt2w/TKoayttvuIod9g1vPkVx-cqHw3DOHbkHgCLcBGAsYHQ/s287/1.jpg


a fabricar ferramentas para a caça, a pesca e outras atividades. Com o tempo, essas tribos 
perceberam que podiam trocar o que produziam por aquilo de que precisavam.  

Foi assim que surgiram as trocas: uma caça por uma ferramenta, uma ferramenta por espigas 
de milho... Mais tarde, além do número de tribos aumentar, elas também foram ficando cada vez 
maiores. Dessa forma, com mais pessoas e mais produtos, as trocas ficaram muito difíceis. É 
provável que essa tenha sido uma das causas da ideia de se criar algo com um valor fixo e comum 
a todos para a troca: o dinheiro.  

Algumas coisas, como o sal, por exemplo, foram usadas como dinheiro até se chegar a 
pequenas barras de metal, como o cobre, o bronze, a prata e o ouro. Essas barras, porém, eram 
caras e difíceis de serem carregadas. Assim, foram criadas as moedas, que eram usadas com mais 
facilidade. Depois surgiram as notas de papel. Nos dias atuais, o nosso dinheiro é contado em 
Reais (R$) e centavos. 

Texto “O dinheiro” - Novo Viver e Aprender/Matemática, de Iracema Mori, Ed. Saraiva, 2007, P. 48 e 49.  
 

O dinheiro que usamos 

 

  

 

 

 

É preciso ter dinheiro para se comprar alguma coisa. 
 Cada país tem o seu dinheiro, representado em papel e em metal. Ele circula entre as 
pessoas sob a forma de cédulas (papel) e moedas. No Brasil, a moeda que usamos é o Real. Seu  
símbolo  real é o R$. 
 

Despesas da família 

1-   Observe a imagem ao lado. 

Responda:  

A- Qual a maior despesa dessa família? 
_____________________________________ 

B- Qual é a menor? 
_____________________________________ 

C- Qual é o gasto total em aluguel, 
condomínio, telefone e supermercado? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

D- Com R$ 800,00 por mês consegue-se 
pagar essas despesas? Justifique sua resposta. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

E- Quais despesas sua família tem ( não 

precisa colocar os valores gastos com cada uma)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



QUARTA-FEIRA         

         

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Compreender que os animais precisam de energia e de nutrientes dos alimentos para 
manter-se vivos;  Classificar os animais em herbívoros, carnívoros, onívoros ou detritívoros; 
compreender que os animais tem adaptações específicas para a alimentação. 

 

Os animais se alimentam 

 A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e 
realizar suas atividades vêm dos alimentos. 
 Os animais podem ser classificados de acordo  com o tipo de alimento que consomem: 
herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Coloque V para verdadeiro e F para Falso. 

(    ) O ser humano é um animal onívoro porque se alimenta de animais e de plantas. 

(    ) Os animais detritívoros alimentam-se apenas de restos de animais. 



(    ) Os animais herbívoros alimentam-se somente das folhas das plantas. 

(    ) Os animais carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento. 

 

2- Usando um espelho, observe sua dentição. Depois compare seus dentes com os dentes 

mostrados no esquema abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Você acha que sua dentição é mais parecida com a de um animal herbívoro ou carnívoro? Explique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Alimentação e sobrevivência 

 A alimentação de alguns animais é bastante restrita. Por exemplo, o urso-panda, que se 
alimenta quase exclusivamente de bambu. Se a fonte principal de alimento desses animais se 
esgotar, eles podem ser extintos. 
 Há também animais que consomem diversos tipos de alimentos. Os pombos, os pardais, as 
baratas e os ratos, por exemplo, conseguem se alimentar de uma ampla variedade de alimentos. 
Essa característica, entre outras, faz com que eles se adaptem a diversos ambientes, como as 
cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desmatamento diminuiu a 
quantidade de bambu e reduziu 
o ambiente do urso-panda. Com 
isso, ele entrou na lista  de 
animais ameaçados de extinção. 

A jacutinga alimenta-se 
principalmente do fruto do 
palmito-juçara. Essa palmeira  
está ameaçada de extinção, pois 
é derrubada para que se retire o 
palmito. Com isso, a alimentação 
da jacutinga fica prejudicada. 

Os pardais foram trazidos da 
Europa para o Brasil no início do 
século XX para ajudar a 
combater insetos. Desde então, 
espalharam-se pelo país todo. 



1- Você concorda com a frase a seguir? Explique. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 
Objetivo (s): Reconhecer o Brasil como um dos países sul-americanos e como aquele que possui maior 
extensão territorial; Localizar o Brasil nos hemisférios. 

 

 

 

 

O continente americano 

O continente americano é dividido em três partes: 
América do Norte, América Central e América do Sul. Cada uma 
dessas partes é formada por vários países, que apresentam 
grande diversidade de povos e de paisagens.  

No mapa ao lado, observe os países que compõem cada 

parte da  América. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

O Brasil é um país sul-americano 

O Brasil ocupa boa parte da América do Sul, fazendo 
fronteira com quase todos os países sul-americanos. 
Observe isso no mapa abaixo. 

1- Quais países sul – americanos não fazem  fronteira 
com o Brasil? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

2- Escreva o nome de quatro países que fazem fronteira 
com o Brasil. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

“Animais que têm dieta restrita são mais vulneráveis à extinção”. 

 



3- Imagine que você vai fazer uma viagem do Brasil para o Chile. Para chegar ao seu 
destino, você poderá passar apenas por um país da América do Sul. Por quais países você poderá 
passar? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  

Paralelos e meridianos facilitam a localização 

 

Você já reparou que existem várias linhas  traçadas no globo e em 
diversos mapas?  

Você sabe o que são essas linhas e para que servem? 
As linhas  traçadas no globo e nos mapas são paralelos e os 

meridianos.  Essas linhas são traçadas para facilitar a localização de 
qualquer lugar na superfície do planeta. Elas são chamadas de linhas 
imaginárias.  

Os paralelos são as linhas traçadas paralelamente  à  linha do 
Equador. 

Os principais paralelos são: Equador, Trópico de Capricórnio, 
Trópico de Câncer,  Círculo Polar  Ártico e Círculo Polar Antártico. 

Os meridianos  são as linhas traçadas de um polo a outro. O 
principal meridiano é o de Greenwich. 

 
O Brasil nos hemisférios 

 
Tomando como  referência a linha do Equador e o Meridiano de 

Greenwich, o planeta pode ser dividido em hemisférios. 
O Equador divide o planeta em  hemisfério norte  e  hemisfério 

sul. 
O Meridiano de Greenwich divide o planeta em  hemisfério oeste  

ou  acidental  e  hemisfério leste  ou   oriental. 
4-  Em que hemisférios o Brasil se localiza? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

SEXTA-FEIRA            

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Reconhecer as diferenças entre fontes materiais e imateriais; Identificar diferentes tipos de 

fontes históricas, com ênfase nas fontes escritas, visuais e orais. 

 

 Fontes históricas 

 Você já sabe que a História é a ciência que estuda o passado. Mas como os historiadores 
descobrem o que ocorreu há centenas ou milhares de anos?  Todas as produções que os seres 
humanos realizaram, desde uma pedra lascada até um celular, são vestígios que levam o 
historiador a conhecer o passado.  



Para pesquisar alguns temas e analisar vestígios, o historiador 
precisa de ajuda de outros profissionais, como arqueólogos. Durante as 
escavações, os arqueólogos encontram diversos objetos, como 
instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmicas, cestos, restos 
de fogueiras, adornos, etc. 

Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de 
FONTES HISTÓRICAS, que são o principal material de investigação para os 
historiadores. 

Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir 
como as sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos 
alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as 
maneiras de se vestir. O estudo e a comparação das fontes também 
ajudam a entender as transformações que ocorreram na escrita, na arte 
ou no modo de produzir. As fontes históricas podem ser classificadas em: 

• Fontes materiais: referem-se aos objetos produzidos  por 
uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, 
brinquedos, documentos escritos, construções etc. 

• Fontes imateriais: são fontes que não têm um suporte 
físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser 
transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas, tradições, 
costumes, etc.  

É possível também fazer outro tipo de classificação das fontes 
históricas: 

• Fontes escritas: são documentos escritos, como cartas, 
livros, certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagens, 
etc. 

• Fontes visuais:  são imagens e representações produzidas por uma sociedade, como 
pinturas rupestres, obra de arte, filmes, fotografias etc. 

• Fontes orais:  são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, 
entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Explique o que são fontes históricas e por que são importantes para o historiador. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



2- Encontre no diagrama abaixo seis fontes históricas: 

M F R E V I S T A I A V L Q M I 

H I R A B I W A A M A H I L Ú E 

F L G V A Q Z A A A A N V B S G 

C M L C A N T I G A A O R V I H 

Y E H L E W R A S I A U O X C S 

S V E Q Y X X D E S E N H O A A 

B I W A O R V C M L V B S Q M T 
 

 

ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 
Objetivo (s): Apresentar  aos estudantes a história dos instrumentos e propor  a confecção de um tambor 
giratório. 
 

Atividade: Os instrumentos e a história do taikô. 

O taikô 

Instrumentos de música são todos os objetos 
que, pela intervenção de um executante, produzem 
sons de altura e timbre determinados ou ruídos em 
sucessões rítmicas. A matéria-prima do universo 
musical, o som, exige ser comunicada. Mas os 
instrumentos não toleram o pensamento puro: levam-
no a se realizar, isto é, a se ultrapassar. Cria-se uma 
dependência recíproca entre matéria e material 
musicais. Figura mediadora, o executante liberta a 
ideia sonora que foi criada para o instrumento. Sua 
validade reside na adequação aos objetivos da arte sonora: prova-se até que ponto o instrumento 
permite expressar a linguagem musical para qual foi eleito. 

O taikô é um instrumento de percussão, cuja superfície é confeccionada com pele de 
animal. É tocada com a mão ou com o uso de uma baqueta, mas sempre exige do músico a 
habilidade rítmica e o preparo físico para sustentar batidas homogêneas e obter som satisfatório. 
Todos os registros comprovam que o taikô está presente na história da música japonesa há quase 
1.500 anos. O taikô é utilizado quase sempre em festividades xintoístas, mas eventos budistas 
também empregam o taikô. O tipo de taikô mais utilizado em apresentações no Brasil é o 
Chodôdaiko. São taikôs feitos com tronco de madeira cavada. Geralmente medem 45 a 60 cm de 
diâmetro, mas podem chegam a 1,50m. 

 
Na aula de hoje,  você vai produzir um tambor giratório ou “Spin Drum” que produz um 

som a partir do esfregar das mão e para isso você irá precisar de: papelão, palito de churrasco, 
linhas, 2 tampinhas, cola, tesoura e a finalização fica por sua parte, pode usar colagens, tinta, 
canetas ou lápis de cor.  

Tenha uma ótima atividade!  
 

 



                                                                                                    Senhores pais ou responsáveis; 

Por favor,  responda as perguntas para 
analisar o aprendizado da criança.  

1- A criança gostou da atividade?  
                    (      )  sim     (      ) não   

2- A criança conseguiu realizar a 
atividade?   
                      (      )  sim     (      ) não   

3- Quais dificuldades a criança encontrou 
para fazer a atividade?  
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Estímulo de  atividades sensórias do corpo, principalmente o tato promovendo um 
autoconhecimento corporal. 

 
 

Atividade: Relaxamento e Alongamento na cadeira 
 

Ei!!  
Você, aluno (a) que nesse momento está sentado na cadeira estudando, que tal nesse 

mesmo ambiente e local realizar algumas atividades com o professor? 
Realizaremos uma série de alongamentos sobre uma cadeira na nossa casa, exercícios que 

fazem parte das aulas de educação física além de promover uma sensação de bem-estar, aumenta 
a circulação sanguínea e  relaxa a tensão dos músculos. 

 

 

 

 

Caros alunos se atentem 
na sequência dos exercícios na 
imagem, a seguir. 

 

 

 

 

 



Senhores pais ou responsáveis; 

Por favor,  responda as perguntas para analisar o aprendizado da criança.  
4- A criança gostou da atividade?  

(      )  sim     (      ) não   
5- A criança conseguiu realizar a atividade?   

 (      )  sim     (      ) não   
6- Quais dificuldades a criança encontrou para fazer a atividade?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Saber viver  

Cora Coralina 

 

Não sei… se a vida é curta 
ou longa demais para nós, 

mas, sei que nada 
do que vivemos tem sentido, 

se não tocamos o coração das pessoas. 
 

Muitas vezes basta ser: 
o colo que acolhe, 

o braço que envolve, 
a palavra que conforta, 
o silêncio que respeita, 
a alegria que contagia, 

a lágrima que corre, 
o olhar que acaricia, 
o desejo que sacia, 

o amor que promove. 
 

E isso não é coisa de outro mundo, 
é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não 
seja nem curta, nem longa demais, 
mas que seja intensa, verdadeira, 

pura enquanto ela durar… 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “SABER VIVER”  
                                                        CORA CORALINA 

PERÍODO: 15/03 À 19/03/2021 BLOCO 3 


