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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo (s): Reconhecer características da propaganda; Localizar informações explícitas e implícitas. 

 
Propaganda 

É um texto argumentativo que tem por objetivo persuadir pessoas a concordar com uma 
ideia ou a comprar um produto. Pode ser empregada para conscientizar o público sobre 
problemas ambientais, sociais, de saúde e outros, para uma mudança de comportamento. A 
mensagem da propaganda é pensada em função do objetivo, do público, do veículo em que vai ser 
divulgada. Deve ser impactante e curta para chamar a atenção e ser entendida rapidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto e observe com atenção a imagem desta propaganda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA:  “A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA” - MAURICIO DE SOUZA 

Só porque você não vê, não significa que não está lá. 



 

Para compreender o texto 

1- O que mais chama sua atenção nessa propaganda? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

2- É possível fazer o que o menino está fazendo na imagem? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

3- O que o menino vê? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

4- Na sua opinião, por que foi usada essa situação na propaganda? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

5- Quais são os três elementos que compõem a imagem dessa propaganda? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

6- Onde está o texto dessa propaganda? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

Objetivo (s):  Produzir uma propaganda de acordo com as características do gênero. 
 

  Você já aprendeu o que é uma propaganda  e suas características. Agora imagine que você é um 
publicitário (profissional que une criatividade a técnicas de comunicação para divulgar 
marcas, pessoas, ideias e serviços).  

Lembre-se que a propaganda é um texto argumentativo que tem por objetivo persuadir pessoas 
a concordar com uma ideia ou a comprar um produto. 
    

Observe a imagem e crie uma propaganda de acordo as características do gênero. 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Se desejar pode 

escrever na imagem. 



 

TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1  

 

Objetivo (s): Reconhecer e nomear sólidos geométricos. 
 

Figuras espaciais 

 

Nesta atividade iremos trabalhar com as figuras espaciais. Você já parou para pensar em como 
há muitas formas geométricas em todos os lugares por onde passamos? Estamos rodeados por elas, 

só que estamos tão acostumados com isso que nem percebemos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas figuras geométricas possuem características que nos permite dividi-las em dois    grupos: 
poliedros e corpos redondos. Os poliedros são aquelas figuras que possuem apenas faces planas. 
Os corpos redondos podem possuir faces planas, mas também possuem faces arredondadas. 

 

1- Observe os objetos na figura  a seguir: 
 

Cada objeto representado nessas figuras, está 
associado uma figura geométrica espacial. 

  
Veja o quadro a seguir com os nomes das figuras 

espaciais. 

Cone Cubo Cilindro 

Paralelepípedo Pirâmide Esfera 

Sólidos geométricos Figuras planas 



 

2- Vamos associar esses nomes às figuras correspondentes seguir? 

 

3- Marta trabalha numa fábrica de caixas. Observe o formato das caixas que Marta fabricou. 
 

As caixas mais vendidas para colocar bombons têm a forma de cubos e paralelepípedos. Quais 
são elas? 

A- Tipo I e II. 
B- Tipo I e III. 

C- Tipo II e III. 
D- Tipo II e IV. 

 

ATIVIDADE 2 

 
Objetivo (s): Descrever deslocamentos e localizar objetos por meio de malha quadriculada. 

 

Localização 

Localizar-se, estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a direção certa: isso sempre 
acompanhou a história do homem na Terra. O que mudou, ao longo do tempo, foram os recursos 
(equipamentos, instrumentos), as características do espaço geográfico e, por consequência, os 
referenciais para localização e para orientação. Dependendo das características do espaço geográfico, 
dos aspectos culturais dos povos, da disponibilidade de equipamentos, recursos, como plantas e 
mapas, e dos referenciais, a maneira de orientar-se e localizar-se variam. Pode-se localizar tomando 
por base referenciais como ruas, construções, estradas, rios, etc (situação comum à maioria das 
pessoas), ou por meio de conhecimentos geográficos, tais como: interpretação de plantas e mapas; 
domínio de noções sobre coordenadas geográficas ou equipamentos (gps, bússola). 

1- Observe a malha quadriculada e responda: 

Qual a localização do urso? 
A- A4 

B- B2 

C- C2 

D- D3 
 



 

2-  Observe a figura abaixo. Imagine que você saiu do ponto A chegou ao ponto D. 

 
3- Joice fez o desenho de seu bairro. Localizou sua casa e de algumas amigas. 

 

A casa que fica mais próxima à casa de Joice é a de 
sua amiga: 
A- Perla. 

B- Carla. 

C- Jéssica. 

D- Aléxia. 
 

 

 
QUARTA-FEIRA 

 
CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Reconhecer que as plantas necessitam de energia para viver. Conhecer o processo da 
fotossíntese. 

 

As plantas produzem seu próprio alimento 

 

 Assim como  os animais, as plantas precisam de energia para viver. 
 Mas diferentemente deles, que se alimentam de seres vivos ou de restos de seres vivos, as 
plantas produzem o próprio alimento. 
 Esse processo de produção do alimento em plantas chama-se fotossíntese. Para ocorrer a 
fotossíntese, as plantas usam água e gás carbônico do ambiente. 

• A água é absorvida do solo  por meio das raízes. 

• O gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. 
Para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia 

da luz do Sol. Elas aproveitam a luz por meio de uma substância verde chamada clorofila. A cor verde 
nas plantas se deve à presença dessa substância. 

Na presença de luz, algumas células das plantas conseguem combinar a água e o gás carbônico 
para formar carboidratos, que são a fonte de energia das plantas. Açúcar e amido são exemplos de 
carboidratos. 

A-   5→ 3↓ 5→ 3↓ 

B-  4→ 3↓ 4→ 3↓ 

C-  5→ 3↓ 4→ 2↓ 

D-  4→ 2↓ 5→ 2↓ 

Assinale a alternativa que mostra o trajeto correto. 



 

Na fotossíntese, as plantas liberam gás oxigênio. Como a fotossíntese só ocorre na presença de 
luz, a planta não produz alimento nem libera gás carbônico se for mantida no escuro. 

Outras substâncias absorvidas do solo são os nutrientes minerais. Eles são usados na produção 
das estruturas do corpo das plantas. 
 

 

 

 

 

 
 Responda: 

1- O que aconteceria a uma planta em um ambiente sem gás carbônico? E em ambiente sem luz? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

2- De onde vem a energia utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese? 
                  (    ) do gás carbônico. 

(    ) dos nutrientes no solo. 
(    ) dos alimentos. 
(    ) da luz do Sol. 

 

3- Desenhe uma planta de sua escola ou de sua casa. Depois faça um esquema que represente a 

fotossíntese. 

  

 

 

 

 

 

 

  

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. 
 

A extensão territorial e os limites do Brasil 
Você já estudou que o Brasil está localizado na América e, provavelmente, consegue identificar 

o território brasileiro nos mapas com certa facilidade, não é mesmo? 

 



 

O Brasil tem área territorial de 8.515.767 quilômetros quadrados (km2). A 
grande extensão do nosso país e o fato de você já conhecer a sua configuração 
territorial facilitam a identificação do Brasil no planisfério. 
 

  

 

 

 

 

 

1- Leia o texto, observe o mapa e responda. 
A- Que países são maiores que o Brasil em área territorial? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  

B- Se você tivesse que listar os dez maiores países em área territorial, quais seriam os outros 
cinco países da lista? Pesquise e anote a lista completa. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  

C- Em sua opinião, o território brasileiro sempre foi assim, como aparece no mapa acima?  
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

O Brasil é o quinto maior país do mundo. Mas nem sempre foi assim. 
A extensão e os limites do nosso país foram se formando ao longo do tempo, desde a chegada dos 

colonizadores. 
A partir do fim do século XV, a América foi colonizada por povos europeus. 
Parte das terras que hoje formam os Estados Unidos foi colonizada por franceses e por ingleses. 
Os espanhóis colonizaram terras da faixa ocidental da América do Sul, grande 

parte das terras e ilhas da América Central e do atual México. 
Os portugueses colonizaram terras na parte oriental da América do Sul, que 

atualmente correspondem às terras brasileiras. 

O Tratado de Tordesilhas 
Em meados do século XV, Portugal e Espanha disputavam o controle das 

terras americanas.  Para resolver o conflito, Portugal e Espanha assinaram, em 
1494, o Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu a divisão das terras entre 
portugueses e espanhóis. 

A linha de Tordesilhas, como mostra o mapa ao lado, marca essa divisão: as 
terras a leste da linha de Tordesilhas pertenceriam a Portugal e as terras a oeste 
dessa linha pertenceriam à Espanha. 

Desse modo, as terras do continente americano que pertenciam a Portugal 
ficaram conhecidas como América Portuguesa. 



 

SEXTA-FEIRA 

        

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Compreender a importância do armazenamento e da preservação das fontes históricas; 
Conhecer algumas instituições de guarda e preservação de fontes documentais, como arquivos, museus  
e bibliotecas; Conhecer a representação cronológica do tempo; Representar os acontecimentos históricos 
na linha do tempo. 

 
O texto a seguir explica o que são e para que servem as fontes históricas e sua 

importância para o registro do passado. 

 
Preservação de fontes documentais 

As sociedades humanas produzem, ao longo da história, os mais 
diversos tipos de registro, que depois são utilizados pelos arqueólogos e 
historiadores para estudar o passado. Esses registros são chamados de fontes 
documentais. 

Todo material do passado que fica preservado é capaz de nos 
transmitir informações sobre como as pessoas viviam em tempos passados. 
Precisamos das fontes documentais para compreender as diferenças entre a 
forma como vivemos hoje e a maneira como se vivia antigamente. 

Para guardar e preservar esses documentos, foram criadas 
instituições como arquivos, museus e bibliotecas. 

Nesses locais existem pessoas especializadas na conservação das 
fontes, como arquivistas, biblioteconomistas e museólogos. Algumas 
instituições ligadas ao governo preservam os documentos que chamamos de 
fontes oficiais, como as leis e os tratados de um país. Mas nem sempre a história 
oficial mostra todos os lados dos acontecimentos. Há outros documentos que também registram a 
história, como jornais e panfletos produzidos por grupos não ligados aos governos, como fotografias, 
desenhos e relatos orais de diferentes personagens históricos. 

 
1- De acordo com o texto, qual a importância das fontes documentais? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

O tempo na História 

 

 O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos, que muitas vezes 
promovem as mudanças sociais e, outras vezes, são modificados por elas. 
 Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar a sua 
história. Em nossos estudos de História, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de 
Cristo. Os anos e os séculos anteriores a seu nascimento são escritos com a.C (antes de Cristo) depois 
data. As datas que vieram após o seu nascimento não precisam ser escritas com as letras d.C (depois 
de Cristo); basta escrever o ano. 



 

  
 
Além desse marco, em muitas datas históricas utilizam-se algarismos 
romanos, como no caso de registrar os séculos.  Como não existe o ano 
zero, do ano 1 ao 100, denomina-se século I. Do ano 101 ao ano 200, 
designa-se século II, e assim por diante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha do tempo 

 A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é 
mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que ocorreu antes (anterioridade), 
o que aconteceu ao mesmo tempo (simultaneidade) e o que ocorreu depois (posterioridade). 
 

1- Faça uma linha do tempo de sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. 
Marque em ordem cronológica os momentos mais importantes para você. 
Exemplo de linha do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha linha do tempo 

 



 

 

ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Por meio da cultura africana proporcionar uma pluralidade cultural por meio da música e seu 
ritmo. 

Atividade: Música africana “AMAWOLÉ” (O BEM) 

Olá, artistas!  

A música é um dos elementos centrais da vida na 
República Democrática do Congo. Durante décadas, a 
República Democrática do Congo contagiou sua música para 
o resto do Continente Africano, uma música cujo eco não se 
limita a esse continente. Nos anos 50 e 60 foi o soukous e atualmente um ritmo adaptado, o 
ndombolo. São muitas as estrelas congolesas que marcam os ritmos internacionalmente. O BLA 
propõe-nos nesta atividade tornar-nos estrelas da música e internacionalizar uma canção típica da 
República Democrática do Congo, AMAWOLÉ. É uma canção que meninos e meninas cantam em 
classes elementares, em seus grupos de escoteiros ou enquanto treinam esportes diferentes. 

Nesta atividade você irá acompanhar o ritmo da música seguindo suas palmas e ao 
acompanhar deixe-se levar pela melodia. Esta música fala sobre a prática do bem e boas ações, e 
ao final da sua atividade musical, faça um desenho que represente a África.  

 

Desenvolva esta atividade numa folha avulsa ou no caderno de  desenho. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw  

  
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?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw


 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

 

Objetivo (s): Desenvolver a coordenação, a direção, o controle do corpo e lateralidade. 

 

Atividade: Rolamento lateral 

 

Onde brincar: lugar com espaço amplo. 

Número de participantes: No mínimo 1. 

Materiais necessários: bolinha de papel, bolinha de meia, urso de pelúcia, carrinhos ou outro objeto 
que possa transportar de um lado ao outro. 
 
Desenvolvimento da atividade:  

• Faça duas marcas no chão (pode-se desenhar 2 círculos, 2 quadrados, colocar 2 tapetes ou 2 
caixas de papelão),  a uma distância de uns quatro metros, um do outro. 

• Em uma marca coloque os objetos ou bolinhas que serão levados para o outro lado; 

• Ao sinal do adulto você deve pegar um objeto de cada vez  e rolar até o outro lado 
deixando o objeto no ponto marcado (exemplo: pode ser uma caixa ou um tapete); 

• Não se esqueça de rolar com o corpo o mais reto possível;  

• Tem que levar e buscar os objetos; 

• Se atentem a direção; 

• Façam com atenção. 

• Veja em quanto tempo realizou a atividade e tente bater seu tempo.  

• Caso tenha alguém para competir com você, vence quem fizer mais rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

A água nossa de cada dia 
Mauricio de Sousa 

Hoje de manhã, enquanto levava meu filho para a escola, assisti a diversas cenas de desperdício. 
Rua após rua, homens e mulheres usavam mangueiras para lavar calçadas e carros com jorros e 

jorros de água potável. 
Nos primeiros casos cheguei a diminuir a velocidade do meu carro para sinalizar aos dissipadores 

que não deveriam estar fazendo aquilo. Mas eles olhavam, sem entender o que eu queria passar 
com os gestos… e continuavam com as torneiras abertas. 

Nos casos seguintes, desisti. 
Só olhava, desolado, toda aquela água preciosa escorrendo pela calçada, pelas sarjetas… 
Se voltar a percorrer o bairro nesta bela manhã de abril provavelmente vou surpreender mais 

dissipadores em ação. 
Talvez já lavando carros, mais pátios e calçadas. 
E vou, de novo, ficar triste com o desperdício escancarado, explícito, irresponsável. 
O que fazer para que nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos tenham água de boa qualidade 

e em quantidade no futuro? 
Acho que, para começar, falar com as crianças. 
Se os adultos dão lições de desperdício, as crianças podem, no tempo, reverter o processo. 
Enquanto crianças, podem entender melhor a necessidade de preservamos nossos recursos 

naturais. Água, inclusive. 

Quando crescerem, vão substituir os adultos insensatos de hoje já com atitudes corretas no 
cuidado com o meio ambiente. 

Longe de mim a ideia de transformar quem quer que seja em vigilante, patrulheiro, inspetor de 
recursos naturais. 

Também seria insensato. Em alguns casos até perigoso. 
Tem gente que não aceita críticas. 
Mas se cada um de nós pudesse passar aos filhos, às crianças, em geral, propostas, ideias e 

conselhos para buscarem a economia, a racionalização do uso da água, teríamos um início de 
caminho já sinalizado. 

E enquanto crianças e jovens vão se conscientizando, vamos pensando, num modo de chegarmos 
até os dissipadores adultos com orientação e informações. 

Pra começar, à volta da escola, já vou falando sobre o assunto com meu filho. 
De novo, porque lá em casa o assunto já é velho e conhecido. 
Mas bons conselhos podem ser repetidos… e acumulados. 
E cuidados com nossos recursos naturais deveriam merecer até mesmo algum tipo de saudação. 

Assim, como dizemos bom dia, boa noite, até logo, poderíamos começar a dizer: salvou água, hoje? 
apagou a luz que não está usando? salvou uma árvore? pensou nas crianças que não têm água para 
beber?… 

Pode parecer meio dramático. Mas antes um dramático falado do que sentido. 
Enquanto é tempo. 

http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/a-agua-nossa-de-cada-d 

 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “ A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA”                                                                

MAURICIO DE SOUZA 
PERÍODO: 22/03 à 26/03/21 BLOCO 4   

http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/a-agua-nossa-de-cada-dia/


 

 

 

 


