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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo (s):  Localizar informações explícitas e implícitas na leitura de texto de diferentes 
gêneros. 

 

Leitura e interpretação de texto 
 

A borboleta e a tartaruga 
    
  Era uma manhã ensolarada e a velha tartaruga, que vivia na lagoa há mais de cem anos, saiu 
para tomar sol. 
     Procurou um cantinho na margem, se ajeitou vagarosamente e lá decidiu ficar no maior 
sossego. 

 Naquela mesma hora, uma borboleta, que tinha acabado de nascer, apareceu por lá, 
batendo apressadamente as asas. 

 Toda agitada, olhando para tudo quanto é lado, sem saber por onde começar. 
— O que será aquilo? — pensou a borboleta quando viu a tartaruga. 
 E imediatamente pousou sobre ela. 

  — Pronto! Eu sabia que este meu sossego não ia durar! — reclamou a tartaruga. — Xô! Xô! 
Vai incomodar outra! Se você não consegue ficar um minuto parada, deixa em paz quem quer ficar 
tranquila no canto dela! 
     — Mas quem é você? — perguntou a borboleta. 
  Não está vendo que eu sou uma tartaruga? 

— Que horror! — gritou a borboleta. — Fui pousar logo em cima do bicho mais parado que 
existe no mundo. Que horror! 

 E foi embora do jeito que tinha chegado. 
— Que bicho irritante! — pensou a borboleta. — Eu não sei como alguém pode ficar a vida 

toda parada com tanta coisa para se ver. 
    — Que bicho irritante! — pensou a tartaruga. — Eu não entendo como alguém pode se 

mexer o tempo todo, sem ter um pingo de sossego. 
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    E enquanto a borboleta voava, a tartaruga encolheu a cabeça e ficou onde estava. 
    — Que linda flor! Como é bonita aquela amarela! E a vermelha também! Você é uma 

árvore? Bom dia, passarinho! Vou correr atrás da abelha… Olha eu no espelho da lagoa!… 
    — Para que sair daqui se o calor do sol está tão gostoso? — pensou a tartaruga. 
    E assim o dia foi passando, e a tartaruga no canto dela pensava: 
    — Nada melhor do que uma boa dormida depois de um dia longo como este. 
  — Nossa! Já está anoitecendo e eu não vi quase nada! — pensou a borboleta. — Como o 

dia foi curto! 
Quando a noite chegou, a tartaruga decidiu ficar onde estava mesmo e só voltar para a 

lagoa no dia seguinte. E a borboleta, surpreendida pela escuridão, procurou um lugar para ficar. 
  — Vou pousar nesta pedrinha — pensou a borboleta, e pousou sobre a tartaruga. 
  — Que ventinho gostoso! — pensou a tartaruga quando sentiu a borboleta sobre ela. E 

fechou os olhos. 
 Que pedra quentinha! — pensou a borboleta e dormiu. 
 Naquela noite, a borboleta sonhou que era tartaruga e a tartaruga sonhou que era 

borboleta. 
(LACOCCA, Liliana. A borboleta e a tartaruga. São Paulo, Ática, 1999.) 

 
Leia o texto com atenção e responda: 
 

1- Qual é o título do texto? 
________________________________________________________________________________ 

2-     Quem é o autor? 
________________________________________________________________________________ 

3-    Quantos e quais são os personagens do texto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4-     Onde se passa a história? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5-     Quantos parágrafos há no texto? 
________________________________________________________________________________ 

6-     Cite uma característica da tartaruga. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7-     Cite uma característica da borboleta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8-     Você se parece mais com a tartaruga ou com a borboleta? Explique sua resposta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

9-     Em sua opinião dá para duas pessoas tão diferentes como a tartaruga e a 
borboleta, serem amigas? Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10-  Esta história acontece em: 
A- Um mês.                                          B- Um dia.                                         C- Uma semana. 

 



ATIVIDADE 2 

Objetivo (s):  Produzir texto, com autonomia, reconhecendo as características do gênero 
produzido. 
 

Produção de texto 
 

Um mundo imaginário 

 Marcelo e Rafael são irmãos e gostam de imaginar coisas. 
 Certa vez, eles imaginaram que fizeram uma viagem de foguete para o espaço sideral. Foi 
muito legal! 
 Eles conheceram diversos planetas e procuraram vida fora da Terra. Será que 
encontraram? 

Produza um texto relatando como foi essa grande viagem. 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

sideral: relativo ou 
pertencente aos astros ou 
às estrelas. 



TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

  
Objetivo (s):  Resolver situações – problemas envolvendo unidade de medida de comprimento. 

 
ATIVIDADE 1 

  
Unidade de  medida 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

O milímetro 

O milímetro,   cujo símbolo é mm, que equivale à 
milésima parte do metro. É uma unidade usada para 
medir pequenos comprimentos. Exemplo: A espessura do 
seu livro . 

Quando dividimos o centímetro em 10 partes, 
cada uma dessas partes representa o  milímetro.  

 

O centímetro  

O centímetro, cujo símbolo é cm, é uma unidade usada para medir pequenos 
comprimentos. Exemplo: O tamanho da sua caneta, da borracha, entre outros. 
 Quando dividimos o metro em 100 partes iguais, cada uma dessas partes representa o 
centímetro (cm). 
  

O metro 
Quando medimos uma distância ou um comprimento empregando o metro, indicamos 

o resultado dessa medida utilizando um número seguido do símbolo m, que representa o 
metro (unidade de referência padrão). 
 Baseados no metro, alguns instrumentos são utilizados para medir comprimentos: a 
fita métrica, a régua graduada, o metro de pedreiro, a trena, entre outros. 
 Na prática, o metro é uma unidade adequada para medir, por exemplo: 

➢ A altura de uma pessoa; 
➢ O comprimento e a largura de uma sala; 

Medida equivalente 
      1 m = 100 cm 

 



➢ A altura de um viaduto (ponte); 
➢ A altura de um prédio. 

 
O quilômetro 
O quilômetro, cujo símbolo é km, é uma unidade de comprimento usada para medir 

grandes distâncias. Exemplo: A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
 

 

Responda: 

1- Aos domingos pela manhã, Anderson sai de sua casa e pedal de acordo com a figura 
abaixo. 

A marcação na figura indica o percurso que 
ele já percorreu. Portanto, a quantidade em km já 
feita por Anderson é de : 

A- 7 km. 
B- 3,5 km. 

C- 3 km. 

D- 4,5 km. 

 

2- Qual o comprimento do lápis? 

 

 

 

 

3-  Observe a ilustração abaixo e analise o tamanho das chaves. Qual a diferença em 
centímetros da chave maior para a chave menor? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

Objetivo (s):  Reconhecer o sistema monetário brasileiro; Utilizar o sistema monetário vigente no país 
para fazer trocas, comparar valores e resolver problemas. 

 
 

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?  

Medida equivalente 
      1 km = 1.000 m 

 

 

 



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 
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.  
 

Quantas moedas o Brasil já teve? 

Conheça as que vieram antes do Real. 

Converse com seus familiares e pergunte se 

conheceram algumas das cédulas ou moedas 

apresentadas ao lado. Veja se eles se lembram da 

idade que tinham quando as utilizavam. Registre 

essa conversa nas linhas a seguir. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema monetário brasileiro       Curiosidade! 

 



Responda às questões abaixo: 

1- No final do  mês, Bruno abriu seu cofre e viu que tinha juntado este valor: 

 

A- Quanto havia no cofre de 
Bruno? 
______________________________
______________________________
______________________________ 

B- Ele juntou todas as moedas e 
levou até o mercado próximo de sua casa. As moedas foram trocadas por cédulas de R$ 2,00. 
Quantas cédulas ele recebeu? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2- João aproveitou as promoções oferecidas por uma loja e comprou um relógio, um 
boné e um par de chinelos. Os produtos comprados por ele estão representados, a seguir, com 
seus respectivos preços. Sabendo-se que o pagamento foi em dinheiro, marque a opção que 
representa o valor pago por João. 

 
 

 
 

3- Observe a imagem abaixo.  

O salário de Antônio está representado 

pelas cédulas e moedas ao lado. 

       Antônio recebe, de salário, o valor de R$ 

______________________. 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA    

              

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

 

Objetivo(s): Distinguir recursos naturais renováveis  de recursos  não renováveis. Compreender a 

importância da água. Identificar a distribuição da água no planeta e seus três estados físicos. 

 

 

 



 

 

A água no planeta 

 

 A água é essencial para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Animais, plantas, fungos 
e microrganismos possuem água em suas células, por isso necessitam dela para viver. Cerca de 
60% do corpo humano é formado por água. 
 Além do uso da água na alimentação, os seres humanos a utilizam para outros fins, como 
higiene pessoal, produção industrial, lazer etc. 

 
 

Distribuição da água no planeta 
  

 
 
A água cobre cerca de 70% da 

superfície da Terra. Na natureza, é 
possível encontrá-la em três estados 
físicos: gasoso, sólido e líquido. Nos 
diferentes ambientes, a água muda 
continuamente de um estado para 
outro, o que chamamos de ciclo da 
água ou ciclo hidrológico. 

 

 



 A água pode ser  doce   ou salgada. A água que usamos 

para beber, tomar banho, escovar os dentes e regar as 

plantações é a água doce. A água salgada é aquela que contém 

grande quantidade de sais minerais e é imprópria para 

bebermos, como a água do mar. 

A distribuição de água doce e salgada não é igual. Cerca 

de 96% da água no planeta está nos oceanos e é salgada. 

Apenas 4% de toda água da Terra é doce. 

 

1- Observe o gráfico ao lado e responda: 

A- A quantidade de água disponível para consumo humano é grande ou pequena? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- Leia o texto e observe a imagem. 

 

Apesar de encontrarmos água por todo o planeta, ela não está 

distribuída de maneira igual pela superfície terrestre. Algumas 

regiões contêm mais água do que outras.  

Cerca de 13% de toda água doce disponível no mundo está no 

território brasileiro. Desse total, a maior parte encontra-se na 

Bacia Amazônica. 

 

 

A-  Quais continentes possuem maior distribuição de água? 

Quais possuem  menor distribuição? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

QUINTA-FEIRA  

           

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

 

Objetivo(s): Compreender o significado de crescimento natural ou vegetativo. 

O crescimento da população brasileira 

Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, sua população 
era de aproximadamente 205 milhões de habitantes.  



Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento 
natural ou vegetativo e o saldo das migrações internacionais. 

O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença 
entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de 
natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de mil 
habitantes de um país. A taxa de mortalidade indica o número de 
mortes para cada grupo de mil habitantes de um país. Para indicar 
essas taxas, utiliza-se o símbolo ‰( lê-se “por mil”). 

O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença 
entre a quantidade de imigrantes e a de emigrantes do país. 

1- Observe este gráfico e responda às questões. 

 

 

 

 

 

 

A- O que esse gráfico mostra? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

B- Com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 
1930, 1965 e 2015. 

________________________________________________________________________________ 
• Explique como você fez o cálculo. 

________________________________________________________________________________ 

C- Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mudanças no crescimento da população 

 

A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos 

motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade nos anos de 1965 a 

2015 no gráfico anterior. 

 Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de 

fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade indica o número  médio de filhos por mulher. 

Observe o gráfico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da 
escolaridade e da participação  da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que 
permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida  que poderão 
oferecer a eles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- De acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos, por mulher, no ano de 1960? E 
no ano de 2015? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA 

            

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Identificar instrumentos feitos no período Paleolítico  e no período neolítico reconhecendo 
as particularidades do povo que os utilizavam, suas técnicas de fabricação e os materiais utilizados. 
 

 

Período Neolítico 
O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra (como 

machados, raspadores e outros) fez com que os estudiosos demarcassem um novo período 



posterior ao Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Esse período 
estendeu-se, aproximadamente, de 12 mil até 16 mil anos atrás. Devido à prática da agricultura e 
da domesticação de animais (como cabras, bois, porcos, cavalos e aves), muitos grupos 
começaram a se estabelecer em um local fixo. 

 
Aldeias neolíticas 

  No período Neolítico, foram constituídas aldeias que transformaram alguns 
aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Para estocar os alimentos foram 
criados utensílios de cerâmica, e com o desenvolvimento da agricultura novos 
instrumentos surgiram, como arado, que serve para preparar a terra para o 
plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário, e, 
para fabricar os tecidos, foram criados fusos e teares. 

No final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do 
trabalho com metal, material mais resistente que a pedra ou os ossos. Primeiro 
foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que eram mais fáceis de manusear 
quando submetidos a altas temperaturas. Depois com o uso de fornalhas, foi possível fazer 
instrumentos de ferro, material que precisa de temperaturas muito altas para atingir a fusão. Esse 
período, por volta de 5 mil anos atrás, ficou conhecido como Idade Dos Metais. 

 

1- Observe as imagens a seguir com atenção, leia as legendas e relacione as colunas. 

                                      (   ) Idade da Pedra lascada 

 

 

 

 

                                        (    ) Idade da Pedra Polida 

 

 

 

 

                                        (    ) Idade dos Metais 

 

 

 

 

2- Leia as afirmativas a seguir e assinale V  para verdadeiro e F  para falso. 

(    ) A agricultura e a domesticação de animais favoreceram a instalação de grupos humanos em 

um local fixo. 

(    ) Durante o período Neolítico surgiram utensílios de cerâmica que eram utilizados para estocar 

a produção agrícola. 

(    ) As roupas feitas de pele de animal eram o único tipo de vestuário usado no período Neolítico. 

(  ) O arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período 

Paleolítico. 

 



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 instrumento indígena maracá. 

O Maracá  

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 maracá, assim chamado em tupi-guarani, é o instrumento 
musical mais difundido entre as tribos indígenas no Brasil. O maracá 
apresenta-se como um dos instrumentos indígenas mais conhecidos, 
sendo seu nome usado como uma designação genérica para 
chocalhos. O termo maracá é ainda, por vezes, utilizado como um 
sinônimo para música.  

Renato Almeida define o maracá como “uma cabaça oca”, 
colocada na extremidade dum pau, cheia de pedrinhas, caroços ou 
sementes. Outras vezes, é atravessado por um pau e se apresenta 
com dois cabos. Alguns maracás são enfeitados com penas no 
suporte e outros têm a cabaça ornada de desenhos”. 

 
Na atividade de hoje,  você irá construir um maracá, siga o 

passo a passo na imagem ao lado, e para construí-lo, você vai 
precisar dos seguintes materiais: 1 rolinho de papel higiênico, 
sementes, grãos ou pedrinhas minúsculas, cola e tesoura.  

Para finalizar você pode usar colagens ou pintar da forma 
que quiser.  

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): Desenvolver agilidade, reflexo, coordenação viso motora, flexibilidade, noção do espaço, 
atenção e  rapidez. 

 
Atividade:  Pula obstáculo  

 

OBSERVAÇÃO: Procure um local confortável e seguro para executar a atividade, caso você 

vá pular e tenha SEMPRE UM ADULTO por perto, por questão de SEGURANÇA. 

 
Materiais:  Régua, barbante ou corda fina ou elástico ou linha e 2 cabos de vassouras ou duas 
cadeiras. 
 

Pegue o material que você escolheu, seja o barbante ou a corda fina, elástico ou a linha; 
Agora escolha se vai usar cadeira ou cabo de vassoura ou em dois locais que você consiga usar 

para   amarrar o material escolhido; 
Após, amarrar na parte de baixo de cada ponta da cadeira ou do cabo ou cordão que escolheu; 
De uma distância na qual você consiga ficar no meio ( mínimo 2 metros); 
E inicie a atividade, comece a passar por cima, e toda vez que você passar ou que passarem , 

aumente a corda; 
Lembrando que não pode tocar na corda, caso você toque volte e tente novamente; 
Toda vez que for aumentar, primeiro meça a altura da corda que você passou para ver qual a 

maior altura que você conseguiu passar. 
Caso tenha mais pessoas  para fazer uma competição, vencerá o que passar por cima da corda 

mais alta. 
DIVIRTA - SE, BOA SORTE E QUE VENÇA O MAIS ÁGIL. 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                            
 

Senhores pais ou responsáveis; 

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

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

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

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “DANÇANDO COM O MORTO” 
                                               ÂNGELA LAGO 

PERÍODO:  15/03 à 19/03/2021 BLOCO 3 


