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SEGUNDA – FEIRA              

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1 

Objetivo (s): Reconhecer mitos e algumas de suas características. 

 

Mito 

O mito é uma narrativa ou um relato que responde aos questionamentos de determinado 
grupo social, explicando sua origem e organização, bem como os fenômenos da natureza. Por ser 
de tradição oral, não se sabe quem o criou. Em algumas sociedades, há mitos que têm caráter sagrado 
e ficam restritos a um grupo de pessoas, que têm a responsabilidade de guardá-los. 

Estruturalmente, o mito caracteriza-se pela atemporalidade. Na forma de relato ou de 
narrativa, conta acontecimentos ocorridos em um tempo indeterminado, às vezes, antes mesmo 
da criação do mundo. 

Essa característica pode ser assinalada no texto por marcadores temporais ("Naquele 
tempo”, “Numa noite", "Desde então") e/ou descrições que traduzem a ausência e o vazio ("a 
noite era completamente escura, nenhuma estrela brilhava no firmamento, não havia estrelas", "No 
entorno da aldeia era a escuridão e o mistério."). 

Você vai ler um mito do povo indígena Bororo do Mato Grosso. Observe como a origem das 

estrelas é explicada. 

As estrelas nos olhos dos meninos 

Naquele tempo, a noite era completamente escura, nenhuma estrela brilhava no firmamento, não 
havia estrelas. 

Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas 
para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. 

As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de 
tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. 

Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O 
que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do Jurutaí. 

[...] 

LEITURA FRUIÇÃO DA SEMANA: “O QUILO DE FEIJÃO” - SÉRGIO PORTO/ STANISLAW PONTE PRETA 



Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga 
que tinham colhido haviam desaparecido. [...] 
Noutra noite, a história se repetiu: os ovos tinham sido roubados. [...] 
Algumas noites depois o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a limpo esses 

sumiços estranhos. 
[...] Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem 

sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta e, numa 
clareira, prepararam o fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir 
com os outros. 

As mulheres começaram a gritar, e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram 
atrás. Proferiam ameaças e prometiam castigos severos. 

Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. 
O beija-flor atendeu ao pedido, e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as 
mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida: subiram atrás deles. 

Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles, e as 
mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas 
em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu sem ter corno descer. 

Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos 
arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos 
meninos. 

 
Rcginaldo Prandi. Ilustração de Pedro Rafael.  

Contos e lendas da Amazônia. São Paulo:  
Companhia das Letras. 2011 

1- Um pouco de conversa 

A- Explique o significado do título “As estrelas nos olhos dos meninos”. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

B- O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

C- O que os meninos fizeram? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

D- Por que eles fizeram isso? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

E- Você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2- Numere os acontecimentos na sequência correta. 
(  ) Os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiam ao céu por um cipó. 
(  ) As mulheres viram os meninos roubarem os ovos. 
(  ) Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. 
(  ) O roubo dos ovos continuou por mais noites. 
(  ) Os meninos cortaram o cipó e ficaram presos no céu sem ter como descer. 
(  ) As mulheres começaram a gritar e os meninos começaram a correr. 
(  ) As mulheres foram atrás deles. 
 



ATIVIDADE 2 

Objetivo (s): Produzir um novo final para o mito. 

 

Mito 

Os mitos são criados, em todas as épocas, para responder às grandes indagações do 
ser humano sobre os mistérios da vida: a origem do mundo, dos seres, dos astros, dos 
fenômenos da natureza. Os mitos explicam como uma sociedade é organizada, justificando as 
relações entre seus membros. Expressam uma solução particular encontrada por deter-
minada sociedade para as necessidades intelectuais e morais de um grupo. 

Os mitos pautam comportamentos e relações. São responsáveis pela perpetuação 
das tradições e contribuem para a fixação de modelos exemplares . 

 
O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, 

o surgimento dos seres e das coisas. 

A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma 

relação de causa e consequência. 

 

1- Leia este trecho de outro mito. 
 
 No princípio, não havia a noite. Só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. 
 Aconteceu, porém, que a filha da Cobra Grande se casou e disse ao marido: 
 ___ Meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. [...] 

Theobaldo Miranda Santos. Lendas e mitos do Brasil 

 

Continue escrevendo o mito. Lembre-se das características do gênero e que a história deve 

ser coerente. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



TERÇA-FEIRA            

        

MATEMÁTICA                                                 DATA _____/_____/_____ 

ATIVIDADE 1  

 

Objetivo (s):  Ler e interpretar tabela; Construir um gráfico com as informações contidas em uma 

tabela. 

Representar dados em gráfico de barras 

 

 A bibliotecária de uma escola queria comprar mais livros para a biblioteca, então ela fez uma 
pesquisa para saber os gêneros (romance, ficção, comédia, hq, suspense, terror) mais lido nos últimos 
seis meses e colocou os dados obtidos em uma tabela. Depois, para visualizar melhor o resultado da 
pesquisa, montou um gráfico de barras ou colunas com os dados da tabela. 

Observe a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Agora complete o gráfico de acordo com os dados da tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Responda às questões abaixo. 

A-  Qual foi o gênero mais lido nos últimos seis meses? E o menos lido? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

B- Quais gêneros tiveram o mesmo número de livros lidos? 
________________________________________________________________________________ 

C- É mais fácil responder às questões acima analisando o gráfico ou a tabela? Por quê? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

D- Se você fosse a bibliotecária, com base nessa pesquisa, quais gêneros de livro você 
compraria? Justifique sua resposta. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



ATIVIDADE 2 

 

Objetivo (s):  Ler e interpretar gráfico. 

 
Interpretar gráfico de barras horizontais 

 
1- Leia com bastante atenção. 

 
Rafael trabalha na bilheteria de um museu. Seu chefe queria saber como estava a frequência de 

visitas ao  museu e pediu a Rafael que fizesse uma pesquisa. Então, Rafael anotou em um papel a 
quantidade de pessoas que visitaram o  museu em cada dis durante uma semana. Depois, ele 
registrou os dados em um gráfico de barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Em qual dia da semana mais pessoas visitaram o museu? 
_________________________________________________________________________________ 

B- E em que dias menos pessoas visitaram o museu? 
_________________________________________________________________________________ 

C- Se cada ingresso foi vendido por 6 reais, quantos reais a bilheteria arrecadou na terça-
feira? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA                              DATA _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s):  Compreender o processo de decomposição; Associar fungos e certas bactérias ao 
processo de apodrecimento dos alimentos e à decomposição da matéria orgânica; Reconhecer a 
importância da decomposição na natureza. 

 

A decomposição 

 

 Animais e plantas mortos, fezes, urina, folhas, galhos, outras partes de plantas e restos de 
alimentos compõem o que é chamado de matéria orgânica. 
 Muitos fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica livre no ambiente. Para se 
alimentar, eles liberam no meio em que vivem líquidos digestivos que quebram a matéria 



orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação química é chamada 
decomposição ou apodrecimento.  
 Por essa razão, esses fungos e bactérias são chamados de organismos decompositores. 
 As substâncias originadas da decomposição da matéria orgânica servem de nutriente para 
esses organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. 
 

 

 

 

 

  Os fungos e as bactérias que crescem na fruta causam seu apodrecimento. A fotografia 
apresenta a sequência de apodrecimento de uma maçã-verde. 
 

Responda: 

1- Qual é o alimento de fungos e bactérias decompositores? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2- Faça uma pesquisa sobre o que é humo (ou húmus) e escreva seu significado. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A importância da decomposição 

 
A decomposição é um processo muito importante na natureza. Parte das substâncias 

originadas da decomposição fica disponível no solo, na forma de nutrientes. As plantas 
absorvem esses nutrientes, utilizando-os para seu próprio crescimento. Os animais, ao se 
alimentar das plantas, também estão aproveitando, de maneira indireta, os nutrientes 
liberados pela decomposição. 

Sem a decomposição feita pelos microrganismos, a matéria orgânica levaria muito 
tempo para se degradar. Haveria acúmulo de animais e plantas mortos, de restos de alimento 
e outros detritos. Faltariam nutrientes para o crescimento das plantas, o que afetaria todos os 
seres vivos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



3-  Leia o texto, observe a imagem e responda. 

Os resíduos orgânicos produzidos em casa, como folhas e 
cascas de vegetais, podem ser aproveitados por meio da 
compostagem. Nesse processo, a matéria orgânica é degradada e 
resulta em um composto rico em nutrientes, que pode ser utilizado 
em hortas e jardins como adubo. 

 

A- O que acontece com os resíduos domésticos colocadas na 
composteira? 
 

 

 

B- Qual a importância da composteira para as cidades? 
 

 

 
 

Serrapilheira 

O solos das florestas é coberto por uma camada de matéria orgânica 

chamada serapilheira. Ela é formada principalmente por restos de plantas, 

como folhas, galhos, sementes, flores e frutos e também por restos de animais 

mortos, urina e fezes. 

Fungos e bactérias fazem a decomposição da matéria orgânica e os 

nutrientes ficam disponíveis no solo, deixando-o mais fértil. Árvores e outras 

plantas absorvem os nutrientes do solo, crescem e servem de alimento para 

muitos animais. Quando morrem, os seres vivos vão compor a serapilheira, 

dando continuidade a esse ciclo da matéria. 

1- Leia o texto e responda. 

A- De onde vêm os materiais que compõem a serapilheira? 
 

 

 

B- Qual a importância da decomposição da serapilheira para plantas e animais? 
 

 

 

 

C- O que você entende por ciclo da matéria? 

 

 

 

 

 



QUINTA-FEIRA  

           

    GEOGRAFIA                                              DATA    _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Identificar as unidades político-administrativas da federação brasileira; Reconhecer 
a responsabilidade da população na escolha dos seus representantes políticos; Conhecer meios 
de participação social na administração do município. 

 

O município é parte do estado 

 

 Cada estado brasileiro também se divide em partes 
chamadas municípios. 
 Isso significa que o lugar onde vivemos faz parte de um 
município.  
 Observe, o estado de Roraima (ao lado) e veja os munícipios 
que formam esse estado. 
 Cada município tem governo e algumas leis próprias, da 
mesma forma que acontece com o Distrito Federal e os estados. 
 Juntos, os municípios, o Distrito Federal e os estados 
constituem as unidades político-administrativas do Brasil. 
 Em cada unidade político-administrativa, os representantes 
políticos são escolhidos por meio de eleições, que ocorrem a cada 4 anos. 
 

1- Observe novamente o mapa de Roraima. 
 
A- Quantos municípios tem o estado de Roraima? 

________________________________________________________________________________ 
B- No mapa, como podemos perceber a área territorial de cada município? 

________________________________________________________________________________ 
2- Qual o nome do município onde você mora? 

________________________________________________________________________________ 
3- Observe o mapa ao lado. 

A- Quantos municípios tem a região do Vale 
do Ribeira? 
__________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Um pouquinho da história do nosso município. 
 

Miracatu 
É um município brasileiro do estado de São Paulo. O município é formado pela sede e pelos 

distritos de Oliveira Barros, Pedro Barros e Santa Rita do Ribeira. 

O nome Miracatu deriva do tupi-guarani e significa "Terra de gente boa." O primeiro nome 
dado por euro-brasileiros foi Fazenda da Prainha. Como a "prainha" acabou desaparecendo e havia 
um município no Pará com o mesmo nome, escolheu-se finalmente "Miracatu," refletindo a origem 
tupi-guarani. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Barros_(Miracatu)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Ribeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi-guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1


O município de Miracatu foi fundado em 1872, nas terras do francês Pierre Laragnoit, quando 
em julho de 1847, por um milhão de réis, Laragnoit comprou uma sesmaria de Domingos Pereira de 
Oliveira e sua esposa. O vilarejo que se formou à margem do Rio São Lourenço, emancipou-se 
de Iguape em 1938, tendo seu nome original, Prainha, substituído em 1944. O nome original, que o 
povoado ostentava desde 1830, deve-se à situação do povoado junto ao rio São Lourenço, onde 
aportavam canoas para o transporte de café, principalmente para Iguape. Este transporte, que 
também era feito pelo rio Ribeira, perdurou até 1914, “quando os trilhos da Sorocabana chegaram 
à região”. 

 
 

A administração do município  

Em todo município existe uma Prefeitura e uma Câmara dos Vereadores ou Câmara 
Municipal. 

O prefeito governa o município. Ele trabalha na 
Prefeitura e é auxiliado por vários secretários municipais. Cada 
secretário municipal cuida de uma parte dos serviços públicos 
oferecidos pelo município, por exemplo saúde, educação, 
cultura, habitação, transporte, etc.  

Os vereadores elaboram as leis do município e fiscalizam 
o trabalho do prefeito. Eles trabalham na Câmara Municipal.  

O prefeito e vereadores são escolhidos pelos habitantes 
do município nas eleições municipais. 

Além de escolher o prefeito e os vereadores, a 
população pode participar da administração do 
município de outras formas. 

Na Câmara Municipal, a população pode assistir 
às sessões em que são votadas as leis municipais. É uma 
maneira de acompanhar a atuação dos vereadores e 
apresentar reivindicações para a melhoria do 
município. 

Existem, ainda, os 
Conselhos Municipais, compostos por representantes do governo 
e da população. Os Conselhos Municipais são organizados com o 
objetivo de debater os problemas do município e propor 
melhorias em diferentes áreas: saúde, assistência social, 
educação, infância e adolescência, meio ambiente, entre outras. 

 
1- Você já conhece as funções do prefeito e dos vereadores. 

Agora, pesquise quais são as funções de: governador do estado, 
deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente 
da República. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Prédio atual da Prefeitura 

Municipal de Miracatu. 

Prédio antigo da Prefeitura 

Municipal de Miracatu. 

Prédio da Câmara Municipal de Miracatu. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1872
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Laragnoit&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingos_Pereira_de_Oliveira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingos_Pereira_de_Oliveira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_(litoral_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iguape
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/1830
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_(litoral_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ribeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Sorocabana


Paisagens do município 

 

Em geral, os municípios são formados por uma área rural e uma área urbana. A área rural 
corresponde ao campo. A área urbana corresponde à cidade. 

Existem alguns munícipios que têm apenas área urbana. 
É o caso do município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Esse 

município tem apenas área urbana. 
Os municípios de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, de São João de Meriti, no 

estado do Rio de Janeiro e de Curitiba, no estado do Paraná, são outros exemplos de municípios que 
não tem área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- O município onde você vive apresenta área urbana e área rural? Em qual delas você mora? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
SEXTA-FEIRA 

        

  HISTÓRIA                               DATA     _____/_____/_____ 

 

Objetivo (s): Conhecer a classificação da história em períodos: Pré-História, Antiguidade, Idade 
Média, Moderna e Contemporânea;  Identificar  algumas das principais características de cada 
período da História. 
 

Períodos históricos 

Os períodos históricos  são uma convenção estabelecida por 

historiadores, que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam 

ser os eventos mais importantes da História. 

Pré-História: do surgimento dos antepassados dos seres humanos 
modernos (cerca de  4 milhões de anos) 



até aproximadamente 4.000 a. C., período do início dos registros escritos 
ou da invenção da escrita. 

Antiguidade: de aproximadamente 4.000 a.C. até 476, época do 
enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Muitos povos 
se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o 
comércio. Surgiram grandes civilizações, como a egípcia e fenícia. 

Idade Média: do ano 476 ao ano 1.453, quando Constantinopla 
(centro do poder cristão no Oriente) foi tomada por muçulmanos. Período 
de forte influência da religião cristã. Na Europa, a economia era baseada na 
agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que eram 
os donos das terras. 

Idade Moderna: de 1.453 até 1.789, ano da Revolução Francesa e do 
enfraquecimento do regime monárquico na França. Houve uma grande 
expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como Ásia, África e 
América, em busca de produtos para comercializar. 

Idade Contemporânea: de 1.789 até os dias de hoje. Industrialização 
na Europa. As manufaturas e fábricas começaram a se expandir e a utilizar 
novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população 
começou deixar o campo para viver nas cidades. Ao mesmo tempo, muitos 
países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para 
explorar a matéria-prima de que precisavam na indústria. 
 

 

 

 

 

 

 

1- Observe as figuras abaixo. Elas são fontes históricas, isto é, vestígios e documentos por meio 
dos quais é possível estudar os diferentes períodos da história. Associe as fontes à época histórica 
que elas representam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Timbre e espacialização de fonte segura. 

Recursos: Chocalho ou algum objeto que produza som. 

Número de participantes: No mínimo 4. Quanto mais participantes tiver, mais interessante fica a 
atividade 
 

Atividade: O Índio e a Cascavel 

 

Mais um jogo de roda. Dessa vez, enfatizaremos a espacialização pela origem da fonte sonora. 
Na dinâmica do jogo, há uma história de que o índio, na mata, tem excelente audição e pode 
perceber, com facilidade, se uma cascavel está se aproximando. Para isso, a criança que representa 
o índio fica vendada no meio da roda. Todos os outros participantes da roda se colocam em pé com 
as mãos para trás. Um desses participantes estará com um chocalho na mão. O participante que 
está com  o chocalho na mão deve começar a tocar. 
 O índio precisa se direcionar até chegar à serpente (participante com chocalho). Se ele 
acertar, quem estava tocando o instrumento passa a ser o índio.  
 

 

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

 

  

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 orientação espacial e atenção. 
 

Atividade “campo minado” 

 

Em duas folhas, você desenhará 10 linhas e 10 colunas, uma folha conterá um ‘’X’’ em cada 
linha, e na outra não terá nada, onde o participante realizará as movimentações do peão. 

O ‘’X” na folha indica que aquele lugar tem uma bomba,  no momento que o participante  se 
deslocar e cair no “X” terá que recomeçar o jogo  desde o começo. O Aluno terá que percorrer o 
trajeto movendo o peão, que pode ser uma tampinha de garrafa pet , até chegar no final. Se cair 

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


numa bomba voltará. Preste bastante atenção para não mover a peça no mesmo local onde foi pego 
pela bomba. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 quilo de feijão" 
Sérgio porto - Stanislaw Ponte Preta 

 
 
         Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, 
era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto.         No local 
combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, 
acendeu um cigarro e soltou a fumaça em três baforadas compassadas.          Imediatamente um 
sujeito mal-encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. 
         Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro 
sorriu e se aproximou: 
         Siga-me! - foi à ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro 
entrou num beco úmido e mal iluminado e ele - a uma distância de uns dez a doze passos - entrou 
também. 
         Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia à frente olhou em 
volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça 
gemeu e a porta abriu-se discretamente. 
         Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada onde, no centro, via-se uma mesa 
cheia de pequenos pacotes. Por trás dela um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de 
agricultor pareciam ter medo do que ia fazer. Não hesitou - porém - quando o homem que entrara 
na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este". 
         O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o 
pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi à resposta. Enfiou 
a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois se virou para sair. O que 
entrara com ele disse que ficaria ali. 
         Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais 
clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. 
O motorista obedeceu e, meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher: 
         - Julieta! Ó Julieta... Consegui. 
         A mulher veio lá de dentro enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido 
colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido 
conseguira mesmo. Ali estava: um quilo de feijão. 

                                                                                 
 

 

LEITURA FRUIÇÃO SEMANAL: “O QUILO DE FEIJÃO” 
SÉRGIO PORTO/ STANISLAW PONTE PRETA 

PERÍODO: 05/04 à 09/04/2021 BLOCO 6 


