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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

 

Objetivo (s): Ler histórias em quadrinhos reconhecendo alguns de seus recursos. 

 

Histórias em quadrinhos (HQ) 

Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas 
trazidas pelos gibis, não é verdade? 

História em quadrinhos  ou HQ  é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos 
e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. 

Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, 
lugar e desfecho. Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa 
com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local, durante certo espaço de 
tempo.  

Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar o humor. 
Mas podem também transmitir uma informação, uma alerta à população. Como é o caso das 

famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos 
problemas causados pelo trânsito, entre outros. 

O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de 
formato, como por exemplo, linhas contínuas, interrompidas (fala sussurrada), ziguezagueadas 
(demonstrando um grito, um som de rádio ou televisão), ou em forma de nuvem (simbolizando o 
pensamento dos personagens). 
  Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo 
como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. 

São compostas por  linguagem verbal e não verbal, fazendo uma 
associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento 
do leitor. 

São compostas por  linguagem verbal e não verbal, fazendo uma 
associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento 
do leitor. 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “PLANETA ÁGUA”    -  GUILHERME ARANTES 



Há também a presença das onomatopeias, causando certa animação à história, por meio 
de sons produzidos por pessoas (zzz, para o sono, rrr, para o rosnado de um cão, entre outros), e 
por ambientes (crash, para a batida de um carro ou buuum para representar uma explosão). 

A Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os 
sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a 
expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em 
quadrinhos.  

Eu me comunico 

 
O que eu vejo.. 

1- Observe a imagem e responda. 
A- O que Calvin está fazendo? 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

B- Na sua opinião, por que ele está fazendo isso? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

C- É possível compreender as mensagens dele? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

O que eu sei... 

2- Agora fale de você. 

A- Como você costuma se comunicar com seus amigos? 
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

B- Como as pessoas podem se comunicar quando desconhecem a língua materna de um lugar 
que estão visitando? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

C- Você acha que a tecnologia pode auxiliar na comunicação? Como?  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 



ATIVIDADE 2 

Objetivo (s):  Produzir uma história em quadrinhos, de acordo com a característica do gênero. 
 

1-  Crie sua própria história, preenchendo os balões abaixo!  Depois, é só colorir para ela 

ficar bem bonita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1  

 

Objetivo (s): Analisar, identificar e nomear figuras espaciais e suas planificações. 

Figuras planas e sólidos geométricos 

As figuras planas, têm todos os pontos no mesmo plano como: o círculo, o triângulo, o 
quadrado, retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos 



geométricos apresentam altura, comprimento e largura como: o cubo, o cilindro, o prisma, a 
pirâmide, o cone e a esfera. 

Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. 
Nos poliedros todas as suas faces são compostas por superfícies planas.  E nos corpos 

redondos sua superfície apresenta alguma parte arredondada. 
Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. 
Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico. 

Podendo assim, descobrir quais figuras planas formam esse sólido. 
 

Conhecemos como planificação de um 
sólido geométrico a representação de todas as 
suas faces em forma bidimensional, permitindo 
visualizar o todo do sólido. Utilizamos a 
planificação também como molde para a criação 
desses sólidos. 
 

 

 

 

 

 Agora que já relembrou as características dos 
sólidos geométricos, responda às questões abaixo. 

1- Que sólidos geométricos estes objetos lembram? 

 

 

 

 

 

2- Pinte os elementos que lembram uma esfera:                                        

 

 

 

 

 

 



3- Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide 

quadrangular.  

                                                        Qual é molde da pirâmide quadrangular? 

 

 

 

 

 

 

4- Considere as seguintes planificações:  

 

 

 

 

 

A planificação de um cilindro está representada em: 

A- I                        B-  II                    C- III                    D- IV                      E- V 

 

5- Localize as crianças pelas  informações e registre o nome de cada uma delas na posição em 

que  se encontra. 

➢ Paula segura um cilindro. 

➢ Raul segura uma esfera. 

➢ Mário segura um cubo. 

➢ Ana é a que está mais perto de 

Paula. 

➢ Lucas está entre Raul e Mário. 

➢ Regina está entre Lucas e  

Carla. 

 

ATIVIDADE 2 

Objetivo (s): Interpretar a localização de objetos/pessoas utilizando coordenadas cartesianas. 

 

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 o parque de diversões representado abaixo e assinale a alternativa que mostra a 

localização do carrossel. 

 

 

 

A- N 3. 

B- P 3. 

C- N 2. 

D-  P 2. 

 

 

 

2- Observe a malha quadriculada e localize as imagens escrevendo as coordenadas. 

 

 

A- coração ( _____ , ____). 

B- cubo (_____, _____). 

C-             estrela (_____,_____). 

D- carinha ( _____, _____). 

 

 

3- Observe na figura abaixo, o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao 
ponto B.  

 

Como ele fez para chegar ao ponto B? 

A- Avançou 6, girou para a esquerda, avançou 4. 

B- Avançou 5, girou para a direita, avançou 3. 

C- Avançou 5, girou para a esquerda, avançou 3. 

D- Avançou 4, girou para a direita, avançou 2. 

 

 

QUARTA-FEIRA 

 
CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo(s): Relacionar as propriedades da água com diferentes usos em atividades humanas. 

 

A importância da água 

 

Todos os seres vivos são constituídos, em parte, por água. Sem esse recurso natural não há 
vida. Por isso a água é tão importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. 



Além de ser essencial para o nosso corpo, nós utilizamos a água em diversas atividades do 
dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Em quais atividades  do seu cotidiano você utiliza água? 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

2- Explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação 

humana. 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 



3- Quais seriam os impactos para a vida dos seres humanos se houvesse uma forte seca? 

Explique. 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4- Como acontece a transformação 
de energia em uma usina 
hidrelétrica? 
____________________________________ 
____________________________________ 

5- Qual é o nome do 
componente que realiza essa 
transformação de energia? 
____________________________________ 
____________________________________ 

6- De que maneira a energia 
elétrica é conduzida até as 
residências? 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

Impacto ambiental causado por hidrelétricas 

 

A construção de usinas hidrelétricas causa um grande impacto no ambiente. Para construir a represa, 
uma grande área é alagada, o que pode causar a morte de muitos seres vivos. Para reduzir esse impacto 
ambiental, equipes realizam o resgate de fauna. 

O resgate de fauna inclui afugentar ou capturar, coletar e transportar animais que possam ser atingidos por 
eventos que impactam o ambiente. Equipes afugentam alguns animais com maior mobilidade, como aves e 
alguns mamíferos. Já os animais que se entocam ou têm mobilidade reduzida são capturados, catalogados e 
levados para um local seguro. 

Apesar dessas medidas, nem todos os animais são salvos e muitos morrem. 
 

 

 

 

 

 



QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Reconhecer o envelhecimento da população brasileira, identificando suas causas. 

O envelhecimento da população brasileira 
 

A população de um país pode ser dividida em três faixas etárias: jovens, adultos e idosos. 
 

➢ Jovens: pessoas até 19 anos. 

➢ Adultos: pessoas de 20 a 59 anos. 

➢ Idosos: pessoas com 60 anos de idade ou mais. 

Observe nos esquemas abaixo, como a população brasileira se distribuía nas três faixas 
etárias nos anos de 1991 e 2015 , segundo pesquisas do IBGE. 

  

Você deve ter percebido que, entre 1991 e 2015, a 
quantidade de jovens diminuiu e a de adultos e idosos 
aumentou, indicando que a população brasileira está 
envelhecendo. 

Isso vem ocorrendo porque o número de 
nascimentos diminuiu e a esperança de vida aumentou. 

Observe, no gráfico ao lado, que a esperança de 
vida do brasileiro aumentou de 52 anos , em 1960, para 
75 anos, em 2015. Isso mostra que o brasileiro está 
vivendo mais tempo. A melhoria das condições de saúde 
da população tem contribuído para esse aumento da 
esperança de vida no Brasil. 

Responda: 

1- Em quantas faixas etárias a população de um país pode ser dividida? E quais são? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2- Quais são os fatores que mostram que a população brasileira está vivendo mais tempo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3- Em sua família há idosos? Quem são? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



SEXTA-FEIRA     

        

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

Objetivo (s): Refletir sobre as relações entre seres humanos e meio ambiente, avaliando os locais 
de               ocupação dos primeiros grupos humanos, como os sambaquis. 
 

Espaço e ocupação 
 

A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais 
aconteceram lentamente ao longo da História. Povos nômades geralmente buscavam locais em que 
pudessem garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção e 
possibilitasse ampla visão dos arredores. Procuravam, também, locais que tivessem recursos 
abundantes para a alimentação. Os locais próximos aos mares, lagos e rios, por 
exemplo, favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais. 

Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a 
permanecer em um mesmo lugar, novos critérios se tornaram importante: os 
núcleos de povoamento deveriam ficar próximos aos rios, porque favoreciam a 
obtenção de água, a irrigação das plantações e a criação de animais. Assim, 
historicamente, a partir dos contatos com a natureza e diferentes condições 
geográficas, os grupos humanos constituíram diversos aprendizados. 

Povos dos sambaquis 
 

Os povos dos sambaquis, que viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos, são 
exemplos da relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Vestígios 
dessas populações podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Os sambaquis são 
montes erguidos por essas populações e contêm restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de 
animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por 
essas populações. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOCÊ SABIA?  

A palavra sambaqui, de origem 
tupi, significa “amontoado de 
conchas”. Mas, os sambaquis podem 
também ser compostos de restos de 
animais e vestígios funerários. Esses 
sítios arqueológicos, que podem 
atingir até 30 metros de altura, 
fornecem muitas informações sobre a 
dieta alimentar e os rituais funerários 
de povos indígenas que ocupavam a 
costa brasileira há milhares de anos. 

Sambaqui encontrado no 

município de Barra de São Miguel, 

estado de Alagoas , 2016. 



Responda: 
1- Quais eram os locais que os povos nômades encontravam para garantir sua 

sobrevivência? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

2- Que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se 
estabeleciam os grupos humanos nômades? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

3- O que são os povos sambaquis? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

4- Por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

5- Quantos anos os povos sambaquis viveram na costa brasileira? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2  
Projeto: “ A cidade da gente” 

Apresentação do projeto  
Querido (a) aluno (a):  

 Depois de passar por várias cidades brasileiras, de norte a sul, em 2021 chegou a vez da 
coleção “ A cidade da gente” investigar o cotidiano e os patrimônios de Miracatu. 
 Com o resultado de  investigação coletiva, vamos publicar um livro sobre as riquezas 
materiais, imateriais e ambientais, sua história e a vida na cidade. E vocês, estão sendo convidados 
a serem coautores desse projeto. 
 O livro que  faremos juntos terá algo muito especial: o olhar de quem é da cidade, e suas 
memórias relacionadas à história e à geografia locais. 
 O resultado será uma narrativa que pode misturar falas colhidas em entrevistas, produção 
dos (as) alunos (as) em prosa e poesia, receitas  rimadas e acrósticos, além de relatos da própria 
observação e vivência  dos patrimônios da cidade. 
 

Aguarde orientações de seu/sua professor (a) sobre as etapas do projeto. 
 
 

ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

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

ritmo. 

Atividade: Música africana “AMINA TOLE” 

AMINA TOLE 

Olá, artistas!  

Ritmo designa aquilo que flui, que se move, movimento regulado. O ritmo está inserido em 
tudo na nossa existência. O estudo do ritmo, entoação e intensidade de um discurso chama-
se prosódia. Existe também a prosódia musical, visto que a música também é considerada 
uma linguagem. Em poesia, o estudo do ritmo chama-se métrica. A vida do homem é cercada de 



acontecimentos rítmicos o tempo todo. Começando na gestação, 
com o bater do coração, depois com outras frequências 
biológicas, como as do respirar, piscar os olhos, caminhar, os 
acontecimentos repetidos de sono e vigília. 

As frequências biológicas do próprio corpo foram 
fundamentais para as noções de tempo e a criação do relógio, 
bem como no desenvolvimento de artes relacionadas ao tempo, 
como a música, a poesia, a dança. O ritmo é fundamental para a música, 
uma arte que ocorre no tempo. O ritmo está na constância (ou 
inconstância) dos acontecimentos musicais (isto é, das notas musicais ou 
batidas percussivas).  

“Amina Tole” é uma rima que as meninas cantam e brincam nos 
playgrounds de vários países africanos de língua francesa. Diz-se que se 
tornou uma canção "sem sentido": é apenas uma série de palavras que 
rimam (ela viajou muito e suas palavras foram distorcidas). 

Ao ouvir esta canção, siga seus ritmos usando suas palmas para 
acompanhá-la, logo após no seu caderno de desenho ou folha avulsa, use sua criatividade para 
elaborar uma máscara africana.  

Tenha uma ótima atividade!  

https://www.youtube.com/watch?v=QCquKGq2Sc4  - MÚSICA AMINA TOLE 

 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 e estimular o raciocínio lógico e aprimorar estratégia de jogo. 
 

Atividade:  Resta um 

Materiais necessários: Caixa de ovo, tampinhas,  bolinhas de papel ou bolinha de gude. 
 
Desenvolvimento da atividade:  

• Para o início do jogo utilizaremos 29 peças no tabuleiro, deixando vazia apenas uma 
casa no centro; 

•  O jogo consiste em pegar uma peça e pular sobre outra peça sempre na horizontal ou 
na vertical, colocando em um espaço vazio; 

•  A peça que você pular é retirada do tabuleiro;   
• O jogo termina quando não for mais possível fazer nenhum movimento.  
• Se der empate fazer o melhor de 3, ou seja, jogar 3 vezes. 

https://www.youtube.com/watch?v=QCquKGq2Sc4


 
 
 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/2014/04/resta-um-com-caixa-de-ovos.html 

 

 

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?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Planeta Água 
Guilherme Arantes 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 
E deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas, ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos 

Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “PLANETA ÁGUA”                                          

GUILHERME ARANTES 
PERÍODO: 22/03 à 26/03/2021 BLOCO 4 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/2014/04/resta-um-com-caixa-de-ovos.html
https://www.letras.mus.br/guilherme-arantes/


Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 

Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas na inundação 

Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 

Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 
E deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 

Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 

Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg


 


