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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

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

observando o conflito, o cenário, o tempo, a solução e o desfecho da história. 

                                                                                  

Conto 

  Já vimos falar sobre contos em aulas anteriores. Muitos deles foram responsáveis pela 
continuidade de culturas que não tinham a escrita, uma vez que, por meio de narrativas facilmente 
memorizáveis, permitiram que a história e os valores de um grupo fossem transmitidos de forma 
oral a seus descendentes. Por fazerem parte da tradição oral de uma comunidade, apresentam 
vocabulário cotidiano e usual e muitos diálogos, os quais não apenas facilitam o entendimento, 
mas também aproximam o ouvinte das situações narradas. São considerados universais, porque 
retratam sentimentos e situações vivenciados por todas as pessoas de qualquer parte do mundo 
(amor, inveja, medo etc.), e móveis, porque podem se adaptar a qualquer povo, sofrendo 
mudanças que os travestem dos valores locais., 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o conto a seguir, observe com atenção os problemas que as personagens enfrentam e como 

eles são solucionados.  

                                                                

 

 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “ O GIRASSOL” - PAULO SOLEDADE/TOQUINHO/ VINÍCIUS DE MORAES 



  Vivendo com a vaca 

                             

                             Era uma vez um homem que vivia com a mulher e 
seus oito filhos numa casa bem pequena. Quanto mais os filhos 
cresciam, mais ficava difícil morar naquele reduzido espaço. 

Muito descontente, o pobre homem procurou um sábio 
rabino: 

— Mestre, não consigo mais viver neste desconforto! 
Mostre-me urna saída para essa situação tão incômoda! 

O mestre prometeu que resolveria seu problema, desde 
que ele lhe obedecesse fielmente os conselhos. Confiando 
plenamente na sabedoria do rabino, o homem concordou. 

— Como primeiro passo — aconselhou o mestre —, compre um porco e crie-o dentro de casa. 
O homem estranhou, quis discutir, porém lembrou-se de que prometera obedecer. Assim, 

comprou o porco, que passou a morar junto com a sua já numerosa família. É claro que a situação 
piorou e, ao cabo de uns dias, ele voltou a procurar o rabino, dizendo que nada havia melhorado, pelo 
contrário. 
    O sábio, então, mandou que ele comprasse uma cabra. E que a criasse também dentro de 
casa, junto com o porco. O homem ficou muito aflito, mas fez o que seu mestre lhe dissera. 

Com a cabra dentro de casa, o problema da falta de espaço tornou-se uma verdadeira 
tragédia. Corriam pela casa cabra, porco e crianças, e ninguém achava espaço para se sentir 
confortável. Não demorou que o dono da casa procurasse pela terceira vez o mestre, que, sem se 
abalar com as queixas de seu discípulo, ordenou-lhe que pusesse, agora, uma vaca para morar na 
casa. 

O coitado do homem quis protestar; o olhar do mestre, entretanto, lembrou-o dos votos 
de obediência. Resignado, comprou uma vaca e a levou para dentro de casa. Dessa vez, a 
situação ficou mesmo insuportável: a família mal podia se mexer no exíguo espaço que lhe cabia. 
Mais uma vez, o homem apelou ao rabino: 

— Mestre, não é possível mais viver naquela 
casa! Minha vida virou um suplício! Prefiro morar na 
rua! 

Sorrindo, o rabino ordenou-lhe que tirasse da casa 
os animais, que os pusesse no quintal. 

O homem voltou feliz com as novas ordens. 
Sem demora, tirou de casa o porco, a cabra e a vaca. E, 
como por milagre, sua casa imediatamente pareceu-lhe 
grande, espaçosa, confortável. Que felicidade! 

E nem ele nem sua família nunca mais se queixaram 
de falta de espaço. 

Rosane Pamplona. Verso e reverso - O outro lado das histórias. 
São Paulo: Brinque-Book, 2008 

      Para compreender o texto 

1- Quem é a personagem principal? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

2- Qual é a dificuldade do homem e de sua família? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 



3- Que animais foram viver dentro da casa do homem? Você acha que a ideia do rabino foi 
boa? Dê sua opinião. 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

4- O que o homem aprendeu ao seguir os conselhos do rabino? 
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

5- Quem solucionou o conflito? Como? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

6- O que você achou dessa história? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

7- Numere as frases abaixo  de acordo com os acontecimentos da história. 
(1) Conflito                            ( 2) Solução                       (3) Desfecho 

 
(       ) Seguindo o conselho do rabino, o homem levou para casa um porco, uma cabra e uma vaca. 
A casa ficou ainda menor e mais desconfortável. Depois que o homem retirou os animais, a casa 
imediatamente pareceu grande e espaçosa. 
(       ) Nunca mais o homem e sua família se queixaram da falta de espaço. 
(       ) Um homem, sua mulher e seus oito filhos viviam em uma casa muito pequena. 
 

ATIVIDADE 2 

Objetivo (s):  Produzir um conto reconhecendo as principais características do gênero, observando o 
conflito, o cenário, o tempo, a solução e o desfecho da história. 
 

1- Agora crie uma história em que apareça um conflito, uma solução para esse conflito e o 
desfecho final. Lembre-se de histórias que você já leu, filmes que assistiu, que possam ajudá-lo na 
criação de uma boa história, crie seus personagens, use sua imaginação e criatividade! Não se 
esqueça do título. 
 

__________________________________________________________________________                   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 



TERÇA-FEIRA            

      MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1  

 

Objetivo (s):  Compreender o sistema de numeração decimal (ordem e classe) 

 

 Sistema de numeração decimal 

 O sistema de numeração que usamos é um sistema decimal, pois contamos em grupos de 
10. A palavra decimal tem origem na palavra latina decem, que significa 10. Ele foi inventado pelos 
hindus, aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes. Daí o nome indo-arábico. 
 Esse sistema de numeração apresenta algumas características: 

➢ Utiliza apenas os algarismos indo arábicos 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 para representar qualquer 
quantidade. 

➢ Cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. 
 Observe: 

10 unidades = 1 dezena = 10 

10 dezenas = 1 centena = 100 

10 centenas = 1 unidade de milhar = 1.000 

Outra característica é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo, isto é, cada 
algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação do numeral. 

 

 

 

 

 

 

Considerando o número: 7.156 

➢ o algarismo 6 representa 6 unidades e vale 6  (1º ordem). 
➢ o algarismo 5 representa 5 dezenas e vale 50  (2º ordem). 
➢ o algarismo 1 representa 1 centena e vale 100  (3º ordem) 
➢ o algarismo 7 representa 7 unidades de milhar e vale 7.000  (4º ordem). 
➢ Ou seja, 7.00 + 100 + 50 + 6 é igual a 7.156, que lemos sete mil cento e cinquenta e seis. 

Devemos observar ainda que em um número, os algarismos agrupam -se em classes. Cada classe 
tem três ordens: unidades, dezenas e centenas. Os números lêem-se da esquerda para a direita. 
 

Observe o número 52.367:  
 

 

O número 52.367 tem 5 ordens: 5 
dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 3 
centenas, 6 dezenas e 7 unidades. 

 

 

 

 

 



1- Complete o valor posicional de cada algarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Decomponha os números adicionando o valor  posicional de cada alagarismo. 

A- 543: _________+_________+___________ 

B- 2.489: ________+_________+_________+_________ 

C- 5.847:_________+_________+_________+_________ 

D- 18.166:_________+________+_________+_________+________ 

E- 85.046: ________+________+_________+_________+_________ 

 

ATIVIDADE 2 

 

Objetivo (s):  Resolver situações-problema envolvendo multiplicação. Aprimorar a técnica operatória. 

 

Multiplicação 

Multiplicar é achar o todo, é adicionar parcelas iguais, é uma maneira de simplificar a 
adição. Se você fizer a adição: 

 
Se você multiplicar o 5 pelo número de parcelas, que é 4, encontramos o mesmo resultado: 

5 x 4 = 20 
É possível multiplicar de outra maneira, veja: 

4 x 5 = 20 
Mudamos a ordem das parcelas e não alterou o resultado. O resultado 

da multiplicação entre dois ou mais números é chamado de produto. 
 

✓ O multiplicando indica a quantidade que vai ser repetida. 
✓ O multiplicador indica quantas vezes a quantidade vai ser repetida. 
✓ O produto é o resultado da multiplicação. 
✓ O  multiplicando e o multiplicador são também chamados fatores. 



✓ Se multiplicarmos um número por zero, o seu produto será sempre zero.  Exemplo: 2 x 0 = 0. 
✓ Como o 1 é o elemento neutro da multiplicação, qualquer número multiplicado por 1 é ele 
mesmo. Exemplo: 5 x 1 = 5. 

 
1- Leia as situações - problema com atenção e resolva. 
A-  Tadeu distribuiu igualmente 50 laranjas em cada um dos 5 cestos representados abaixo. 

Quantas laranjas ele colocou em cada um desses cestos? 
 

 

 
B- Uma doceira vende bombons em caixas de vários tipos. Colocando 4 bombons em cada 

caixa, de quantos bombons ela precisará para completar 6 caixas? 
 

 

 

2-  Calcule as multiplicações abaixo: 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 
 

CIÊNCIAS DA  NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Conhecer o processo de fotossíntese. 

 

O  gás oxigênio é necessário para obter energia 

 

 O gás oxigênio é fundamental na sobrevivência de muitos seres vivos. No interior das 
células, o gás oxigênio interage com as substâncias fornecidas pelos alimentos, liberando energia. 
Esse processo recebe o nome de respiração. Na respiração, as células também produzem e 
eliminam o gás carbônico. 
 Nas plantas, a superfície das folhas apresenta pequenos orifícios por onde os gases da 
respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. 
 Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e também respiram. Durante a noite, as 
plantas não realizam a fotossíntese. A respiração, no entanto, continua ocorrendo, ou seja, a 
planta absorve gás oxigênio  e elimina gás carbônico. 

 

 

A- 216 X 4 = 

 

B- 89 X 2 = 

 

C- 708 X 9 = 

 

D- 523 X 6 = 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respiração dos animais 

 O corpo dos animais apresenta diferentes estruturas para absorver gás oxigênio e eliminar 
gás carbônico. 

 

 

 

 

 

 

1- Leia o texto, as frases dos balões e responda. 

 

 

 

 

 

➢ Pense no que você aprendeu sobre o processo de respiração de plantas e animais. O termo 
respiração das frases dos balões tem o mesmo sentido que o conceito de respiração dos seres 
vivos? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

2- É correto dizer que uma planta não respira porque ela não tem pulmões e não realiza os 
movimentos de inspiração e expiração? Explique. 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

3- Os golfinhos perseguem grandes cardumes de sardinhas por longas distâncias. Mas, de 
tempos em tempos, eles precisam subir à superfície para respirar, enquanto as sardinhas precisam 
sair da água. Por quê? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

4- Minhocas e formigas passam parte de sua vida no solo, onde fazem túneis. Além de 
serem úteis para a locomoção, esses túneis são importantes para  a respiração desses animais. 
Explique por quê. 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 



QUINTA-FEIRA            

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Compreender por que o território brasileiro foi dividido em partes menores; Conhecer qual 
foi à primeira divisão do território brasileiro; Conhecer a atual divisão política do território brasileiro. 

 
A divisão política do Brasil 

O governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. 
          O território brasileiro é bastante extenso e diversificado. Para facilitar a organização e a 
administração, o território brasileiro está dividido em várias partes. 

 
A primeira divisão das terras do Brasil 

Quando iniciou a colonização do Brasil em 1.534, o 
governo português dividiu o território em faixas, que se 
estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. 

 Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias, e  
cada uma delas era doada pelo rei a um donatário. Cada donatário 
devia administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. 

Veja, no mapa ao lado, como os portugueses 

dividiram o território em capitanias hereditárias. 

 
A atual divisão das terras do Brasil 

 
Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades 

federativas. Cada estado brasileiro é uma unidade federativa, isto é, 
uma parte do Brasil. 

O Distrito Federal, onde está situada Brasília, a capital do 
nosso país, também é uma unidade federativa. 

Por isso, podemos dizer que o território brasileiro é 
dividido em 27 unidades federativas: 26 estados e o Distrito 
Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1- O que as linhas brancas representam no mapa acima? 
 

 

2- Em qual unidade federativa você vive? 
 

 

3- Quais unidades federativas se limitam com aquela onde você vive? 
 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA     

        

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

FERIADO: “PAIXÃO DE CRISTO” 

NÃO HAVERÁ AULA 

 

ARTE                                                 DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Trabalhar a percepção auditiva musical de cada um, perceber os sons que estão ao nosso 
redor, identificar os mais diversos ambientes sonoros. 
 
 

Conceitos: Som, silêncio, e movimentação no pulso rítmico. 
Recursos: Pode usar um aparelho de som, tablet, celular, entre outros e tocar trechos diferentes 
de músicas. 
Número de participantes: No mínimo 3. Quanto mais participantes tiver, mais interessante fica a 
atividade. 
 
 

Atividade:  Pique Silêncio 

 

Enquanto a música toca, os participantes  andam no ritmo da música, e o pegador fica 
parado em outro canto da sala sem poder se mexer, nem pegar ninguém. Quando a música parar 
de tocar, todos os participantes  começam a correr e, então, o pegador sai de seu lugar e tenta 
pegar alguém. O jogo recomeça com o novo pegador parado, enquanto a música  volta a tocar e os 
outros jogadores voltam a caminhar pela sala no ritmo da música. 
 

 

Fonte: https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2017/02/Produto-Samuel-Gomes-2019.pdf  (adaptada) 

 

 

 

https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2017/02/Produto-Samuel-Gomes-2019.pdf


  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 das atividades sensórias do corpo, principalmente o tato promovendo um 
autoconhecimento corporal. 

 

 

Atividade:  Qual é o objeto ? 

 
Um participante vendará os olhos do outro participante e terá que pegar algum objeto que tenha 

em  casa. Pode colocar em uma caixa ou entregar na mão do participante , que somente com o tato das 
mãos ou dos pés deverá  adivinhar qual objeto que ele está tateando (segurando). 

Uma dica é brincar com pontuações, estimulando a criança  a    contar. A cada acerto um ponto , a 
cada erro menos um ponto, a brincadeira fica divertida , quando se começa com objetos fáceis até chegar 
em alguns bem mais complicados. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

 

O girassol 
Paulo Soledade/ Toquinho / Vinícius de Moraes 

 
Sempre que o Sol 

Pinta de anil 
Todo o céu 
O girassol 

Fica um gentil 
Carrossel. 

O girassol é o carrossel das abelhas. 

Pretas e vermelhas 
Ali ficam elas 

Brincando, fedelhas 
Nas pétalas amarelas. 

Vamos brincar de carrossel, pessoal? 
 

“Roda, roda, carrossel! 
Roda, roda, rodador 

Vai rodando, dando mel 
Vai rodando, dando flor.” 

 
Marimbondo não pode ir que é um bicho mau! 

Besouro é muito pesado! 
Borboleta tem que fingir de borboleta 

Na entrada! 
Dona Cigarra fica tocando seu realejo! 

 
“ Roda, roda, carrossel! 

Gira, gira, girassol 
Redondinho como o céu 
Amarelinho como o Sol.” 

E o girassol vai girando dia afora... 
O girassol é o carrossel das abelhas. 

 

 

 

 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “O girassol” 

Paulo Soledade/ Toquinho / Vinícius de Moraes 
PERÍODO: 29/03 à 01/04/2021 BLOCO 5 


