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Semana 15 – 20/07 a 24/07/2020 

 

QUANTA SAUDADES!! NÃO VEJO A HORA DE TUDO ISSO PASSAR E NOS VERMOS 

NOVAMENTE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    - Você está fazendo um ótimo trabalho, é melhor do que imagina ser. 

                                                    - Se às vezes, sentir que está perdendo o controle, peça ajuda, não é 

                                                       fraqueza ser ajudado(a). Tudo vai dar certo!! 

                                                - Ninguém é tão perfeito quanto parece nas redes sociais. 

                                                - Confie em seus instintos, você é a pessoa que a criança precisa. 

 

Vamos retomar às nossas atividades, dando continuidade aos conteúdos.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Nesta semana vamos ler uma notícia. E depois, vamos estudar um pouco de gramática: 
substantivo simples e composto. Nós já estudamos sobre substantivos comuns e substantivos 
próprios nas atividades anteriores, agora vamos dar continuidade nesse assunto. 
 

1. Leia a texto abaixo. (Não é necessário copiar o texto. Copie somente as perguntas). 

 

 
Fonte: Buriti mais Português. Organizadora: Editora Moderna. 

 

2. COPIE E RESPONDA AS QUESTÕES EM SEU CADERNO. 

2.a O que aconteceu com o bicho-preguiça? 

2b. Quando aconteceu? 

2c. Onde aconteceu o fato noticiado? 

2d. Observe os substantivos em destaque na notícia. De quantas palavras eles são formados? 

3. Escreva o nome de três animais formados por apenas uma palavra. Exemplo: tigre. 

3a. Escreva o nome de três animais formados por duas ou mais palavras. Exemplo: tigre-de-

bengala. 
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FIQUE SABENDO: 

 

 

 

4. Observe as ilustrações.  

 

 

Fonte: Buruti Português. Caderno do aprendiz. Organizadora Editora Moderna. 2010. 

 

 

• É a classe gramatical que nomeia  pessoas, animais, 
lugares, sentimentos, coisas. 

• Exemplos: Maria mora numa cidade perto daqui.

• Maria é substantivo próprio e cidade substantivo comum.

SUBSTANTIVO

• É formado por uma só palavra. 

• Exemplos: morador, telhado, caderno, chuva,luva.

SUBSTANTIVO 
SIMPLES

• É formado por duas ou mais palavras, ligadas ou não por 
hífen.

• Exemplos: bicho-preguiça, guarda-chuva, quinta-feira, 
passatempo, pé de moleque. 

SUBSTANTIVO 
COMPOSTO
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No se caderno, faça uma tabela como essa e escreva o nome das ilustrações na tabela. Vou 

começar colocando duas palavras. 

Substantivos formados por uma palavra Substantivos formados por mais de uma 
palavra 

sorvete Criado-mudo 

  

  

 

5- Copie as frases no seu caderno. Identifique os substantivos simples (aqueles formados por uma 

única palavra) e sublinhe-o. Vou fazer o primeiro para você entender melhor. 

a) Cecília adorou o filme. 

b) Água-viva é o nome de um animal marinho. 

c) A cama está desarrumada. 

d) O lápis está desapontado. 

e) Fui à feira e comprei banana e laranja. 

 Copie o substantivo composto que está em uma dessas frases_____________________. 

 

6- Forme substantivos compostos relacionando as duas colunas. Basta colocar o número igual nas 

palavras que formam pares. Copie o quadro no seu caderno. Veja, já tem alguns substantivos 

compostos prontos. 

1  PARA 7LUME 1 

2  PORTA 3PAPO 2 

3BATE      JOIA 3 = BATE-PAPO 

4 ARCO      COSTAS 4 

5  GUARDA      CHOQUE 5 

6 OBRA      ÍRIS 6 

7VAGA      FEIRA 7 = VAGA-LUME 

8  QUINTA      PRIMA 8 

 

7- Junte as palavras e forme substantivos compostos.  

a) Perna+longa = Pernalonga 

b) Vara+pau =  

c) Gira+sol =  

d) Sobre+mesa=  

 Gabarito da semana anterior. Referente ao texto: Como nascem as estrelas. 

1. Formação das estrelas no Universo. 

2. (B)        3. (B)         4. (A) (C)        5. (B) 
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MATEMÁTICA 

Nessa atividade vamos trabalhar a propriedade da multiplicação. Com os significados de adição 

(soma) de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando 

diferentes estratégias de cálculo e registros. 

Veja a explicação:  

 

Adriana quer saber quantos bombons há na 

caixa ao lado. Veja duas formas diferentes de 

calcular a quantidade de bombons que há na 

caixa:   

           

Há 4 colunas com 3 bombons em cada uma. 

Multiplicação: 4X3 = ? 

Há 3 linhas com 4 bombons em cada uma. 

Multiplicação: 3X4= ?  

Veja que é necessário multiplicar o número de coluna por linhas ou vice e versa.  

Ou podemos calcular também usando a soma de parcelas iguais: 4+4+4 ou 3+3+3+3.  

E como resultado, temos 12 bombons.  

Agora faça você. Não esqueça: não é necessário copiar tudo no seu caderno, apenas as 

perguntas e responda-as:  

ATIVIDADE 1 

A) Que multiplicação representa o número de 

latas na caixa ao lado? 

 

B) Quantas latas cabem em 2 caixas iguais a 

essa? 

 

C) E em 4 caixas iguais a essa?  
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ATIVIDADE 2  

 

Catarina comprou duas embalagens de garrafas 

de água, como a representada ao lado. Ao todo 

quantas garrafas ela comprou? Cada garrafa tem 

0,5l de água, quantos litros ela comprou no total? 

 

                   

 

ATIVIDADE 3  

 

Juliana faz tortas para vender em sua 

lanchonete. Para fazer uma torta de morango 

ela precisa de 600 gramas da fruta. No 

mercado que ela faz compras, vende os 

caixotes com essa distribuição e cada 

caixinha dessa de morango tem 300 gramas.  

  

A) Quantas caixinhas ela comprou? 

 B) E quantas tortas ela pode fazer com essa quantidade?         

 

Nas próximas atividades, vamos desenvolver o trabalho com o tema Espaço e Forma, explorando 
as características dos corpos redondos e poliedros. 
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ATIVIDADE 4 Escreva em seu caderno o nome de um ou mais objetos que têm a forma das 
figuras abaixo. 

 

 

ATIVIDADE 5 Classifique os objetos abaixo em poliedros e corpos redondos. 
 
 

 
 
 
 
ATIVIDADE 6 Observe as imagens abaixo, e escreva em seu caderno qual é a forma geométrica 
dessas imagens? 

 

 

 

EMAI: educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental; material do aluno - quarto ano / Secretaria da 
Educação. Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. - São Paulo : SE, 2013. 

pixabay 
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Correção da semana anterior 

1) Resposta pessoal. 

2) As pirâmides são pontudas e possuem faces laterais triangulares. 

3) Os prismas possuem faces laterais no formato de paralelogramos. 

4) A. Sobrou para Augusto R$ 35,00./ B. Sobrou para Antônio R$ 29,00. 

5) As famílias de Augusto e Antônio gastaram 200 reais para fazer o churrasco. 

HISTÓRIA 

 

Hoje vamos conhecer técnicas e instrumentos que auxiliavam os navegantes nas viagens 

marítimas e os perigos e dificuldades que os tripulantes enfrentavam durante as viagens. Entender 

porque a alimentação e higiene eram precárias em alto-mar e compreender como os tripulantes 

passavam o tempo. 

Na aula passada vimos que os europeus buscavam novas rotas marítimas, porém, 

precisavam enfrentar os oceanos e se lançar ao desconhecido passando por vários perigos. 

 

Atividade:  

1. Leitura 

 

Mudanças na navegação. 

Alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre os oceanos e acreditavam que, 

além dos limites conhecidos, existiam, abismos e 

monstros marinhos que atacavam as embarcações. A 

maior parte das viagens marítimas eram feitas próximo 

ao litoral e não em mar aberto. Por isso, descobrir a Rota 

do Cabo e navegar além dos marcos conhecidos não foi 

tarefa fácil.  

O Oceano Atlântico, nesse período era conhecido 

Monstros marinhos e embarcações, gravura de Jan Collaert, 1596 

como Mar tenebroso, pois sempre foi muito turbulento, e vários navegadores enfrentavam grandes 

tempestades, que resultaram em naufrágios. Os navegadores tinham muito medo do que poderiam 

1 
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encontrar e ao avistar animais desconhecido, assustados, os associavam às imagens míticas da 

literatura europeia que conheciam, aumentando o mistério sobre terríveis criaturas. 

  

Técnicas e instrumentos. 

A necessidade de encontrar outro caminho para as índias fez com que os europeus 

aperfeiçoassem os instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, o quadrante 

e as cartas marítimas. Os portugueses foram pioneiros e utilizavam a caravelas, uma embarcação 

longa, feita de madeira e com velas que eram impulsionadas pelo vento. As viagens ficaram mais 

rápidas, mas ainda eram muito desconfortáveis. Elas duravam meses e era necessário controlar a 

quantidade de alimentos para que durasse todo o trajeto. Imprevistos, como tempestades, podiam 

danificar as embarcações. As precárias condições de higiene provocavam doenças e mortes. E, 

mesmo com as melhorias, ainda existia o risco de naufrágios ou de as embarcações se perderam 

no mar. 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/neusebio11/a-expanso-martima-56578432 

 

 
 

 

 

 

 

O astrolábio é um instrumento que possibilita aos 
navegadores se orientar por meio da observação do Sol 

e de outras estrelas.

A bússola  é um instrumento com uma agulha de imã que 
aponta para o norte. Ela informa aos navegadores qual 

direção deve ser seguida.

As  caravelas eram embarcações ágeis e velozes e 
possuiam dois tipos de vela. As triangulares possibilitavam 

fazer manobras mais facilmente, as quadradas eram 
impulsionadas pelo vento, aumentando a velocidade. 
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Sobreviver às longas viagens marítimas  

 

 Alimentação: uma ração diária de cerca de 400g de um biscoito seco feito de trigo e centeio. 

Os alimentos frescos (incluindo animais vivos) não duravam muitos dias. As carnes salgadas, 

bacalhau, lentilha guardados em porões úmidos apodreciam.  A água potável era armazenada 

em barricas. Depois de alguns dias aparecia limo e parasitas, o que causava diarreias e outras 

doenças. 

 Organização: cada tripulante tinha uma função: havia o capitão-mor, os nobres, os 

especialistas em navegação, o mestre, o contramestre, o piloto, o escrivão, representantes da 

igreja e centenas de marinheiros. 

 Diversão: leitura em voz alta, rezas, dramatização de histórias populares e de eventos 

religiosos, torneios de lutas, tocavam instrumentos e cantavam.  

 Acomodações: Apenas os nobres, capitães ou religiosos dormiam em camas. A maioria dormia 

ao relento. 

 

2. Quais dificuldades os navegadores enfrentaram para conhecer novas rotas marítimas?  

 

3. Assinale com um X os recursos que facilitaram a navegação no século XV. 

(    ) Desenvolvimento das caravelas.                        

(    ) Invenção do motor de polpa. 

(    ) Aperfeiçoamento da bússola e do astrolábio.   

 

4. Como as condições de alimentação e higiene afetavam a vida doa tripulação? 

 

5. Como são os animais representados na imagem 1que esta no texto? Seriam eles reais ou 

imaginários? Justifique sua resposta. 

 

Fonte: Buriti mais: história - 4º ano: manual do professor. São Paulo: Moderna, 2017(PNLD). 
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Correção das atividades da semana - 14. 

1. O que são especiarias? Para que elas são utilizadas? 

As especiarias são produtos como cravo, canela, noz-moscada, baunilha, gengibre e pimenta. Elas são 

utilizadas para conservar e temperar os alimentos e para fabricar remédios e perfumes. 

2. Em quais séculos ocorreu a expansão e busca por novas rotas marítimas? 

Nos séculos XV e XVI. 

3. Observe o mapa e responda às questões a seguir. 

4. a) Por que muitos países europeus precisavam encontrar uma nova rota marítima? 

Porque o comércio de produtos orientais pelo mar Mediterrâneo era controlado por mercadores árabes e 

italianos das cidades de Gênova e Veneza.    

b) Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas representadas no mapa? 

Até 1487, o caminho utilizado para chegar ao Oriente atravessava o mar Mediterrâneo. Com a Rota do Cabo, 

passou-se a utilizar o Oceano Atlântico, contornando a África para chegar ao Oriente.  

 

GEOGRAFIA 

 

Na aula anterior, vimos em que consiste um relevo e quais são os agentes modificadores. Hoje 

veremos que o ser humano através de suas ações pode também modificar o relevo. Aprenderemos 

quais são os motivos dessas alterações e qual é o impacto que podem trazer ao ambiente e a 

sociedade. 

 

Atividade:  

 

1) Leia o texto abaixo: 

 

O relevo também pode ser modificado com a ação dos seres humanos. Geralmente, as 

pessoas procuram morar, plantar, realizar suas atividades em lugares planos. No entanto, o homem 

através da sua força de trabalho e suas tecnologias passou a construir túneis, retirar montanhas e 

desviar cursos de rios, modificando o relevo no campo e nas cidades. O Homem transforma o relevo 

com o objetivo de atender suas necessidades e ao seu modo de vida. Tais atitudes causam 

mudanças artificiais no relevo que, por muitas vezes, ocorrem de forma irresponsável.  

Podemos perceber que terrenos íngremes são aplainados para a construção de moradias e 

vias de circulação. 
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Para construir túneis e estradas em áreas de serra, por exemplo, geralmente são cortados 

trechos de suas encostas. 

Como já vimos, áreas íngremes ou montanhosas são alteradas para a prática da agricultura. 

Nessas áreas é comum construir degraus, que facilitem a preparação da terra, o cultivo e a colheita. 

As atividades de mineração também alteram o relevo. Geralmente para extrair os minérios, 

é preciso escavar grandes áreas, deixando buracos e alterando a paisagem local. 

A modificação do relevo feita pelo ser humano pode trazer consequências ao ambiente, 

como por exemplo, o deslizamento de terra.  

Como acontece um deslizamento 

Os deslizamentos são fenômenos naturais. No entanto, a ação humana pode contribuir para 

que os deslizamentos aconteçam com mais frequência. 

Quando há a ocupação das encostas de morros e serras, a vegetação é retirada para a 

construção das moradias. Isso deixa o solo desprotegido e exposto à erosão provocada pela água 

das chuvas e pelo vento. Se a encosta for íngreme, pode acontecer deslizamentos como este 

mostrado na foto. 

 

 

 Agora copie as questões a seguir e responda em seu caderno: 

2) Por que a ocupação das encostas de morros contribui para a ocorrência dos deslizamentos de 

terra? 

a) (    ) Porque ao ocupar as encostas dos morros, as pessoas preservam a vegetação sem deixar 

o solo desprotegido e exposto à erosão contribuindo assim com o deslizamento de terra. 

b) (    ) Porque ao ocupar as encostas dos morros, as pessoas mantêm a vegetação e deixam o 

solo protegido e exposto à erosão contribuindo assim com o deslizamento de terra. 
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c) (    ) Porque ao ocupar as encostas dos morros, as pessoas plantam a vegetação e deixam o 

solo protegido e exposto à erosão contribuindo assim com o deslizamento de terra. 

d) (   ) Porque ao ocupar as encostas dos morros, as pessoas retiram a vegetação e deixam o solo 

desprotegido e exposto à erosão contribuindo assim com o deslizamento de terra. 

 

3) Observe a imagem e assinale a alternativa que responda a seguinte questão: por que essa forma 

de relevo foi alterada pelo ser humano? 

 

a) (     ) O relevo foi alterado para deixar visão mais bonita. 

b) (     ) O relevo foi alterado para facilitar a locomoção das pessoas. 

c) (     ) O relevo foi alterado para o desenvolvimento de atividades agrícolas. 

d) (     ) O relevo foi alterado para construção de casa. 

 

4) Marque com um X a alternativa que descreve uma atitude que contribui para que ocorra um 

deslizamento.  

a) (     )  A retirada da vegetação de áreas íngremes. 

b) (     )  A construção de casas em terrenos muito planos. 

c) (     )  O reflorestamento em áreas que estavam com o solo exposto. 

d) (     )  A preservação de áreas de encostas de morros e serras. 

Fonte: Buriti mais: história - 4º ano: manual do professor. São Paulo: Moderna, 2017 (PNLD). 

 Correção das atividades da semana anterior: 

2) b) Erosão 

3) c) Planalto e depressões 
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CIÊNCIAS 

 

Na semana passada demos início ao conteúdo a respeito das mudanças de estado físico de 

materiais. Nesta semana vamos ver mais algumas situações referentes a este assunto. Reconhecer 

que as mudanças de estado físico são reversíveis, identificar mudanças de estados físicos em 

situações do cotidiano. 

Você vai perceber que a água retirada do congelador sofre fusão, pois passa do estado sólido 

para o estado líquido. E quando a água é colocada no congelador sofre redução de temperatura e, 

por isso, passa do estado líquido para o estado sólido e ocorre a solidificação.  

 Em 1783, o cientista francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) mostrou que a água é 

composta por hidrogênio (H) e oxigênio (O). Por volta de 1805, Joseph Louis Gay-Lussac (1778-

1850) e Alexander von Humboldt (1769-1859) realizaram experimentos nos quais verificaram que 

uma molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio (O). 

Eles representaram a molécula de água pela fórmula química H2O. 

Você sabia que a água está presente no nosso corpo na forma líquida?  

 Em uma criança de 40 Kg, a água corresponde a cerca de 30 Kg; 

 Em um homem adulto de 80 Kg, a água corresponde a cerca de 48 Kg; 

 Em uma mulher adulta de 60 Kg, a água corresponde a cerca de 33 Kg. 

 Em uma criança, a água representa cerca de 75% de sua massa corporal, em um homem 

adulto representa cerca de 60% e, em uma mulher adulta, cerca de 55%. 

Além da fusão e da solidificação, os materiais podem sofrer outras mudanças de estados físicos. 

Quando um material passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre a vaporização. Quando 

um material passa do estado gasoso (vapor de água) para o estado líquido, ocorre a condensação. 

O vapor da água é invisível. O que pode ser visto é a água que se condensa ao entrar em contato 

com o ar. 

Quando a vaporização ocorre de forma rápida é chamada de ebulição. Esse tipo de mudança 

de estado físico ocorre quando, ao nível do mar, a água atinge 100 °C. Nessa situação, a água 

muda rapidamente do estado líquido para o estado gasoso. Ex.: a água quando está fervendo.  

A vaporização que ocorre de forma lenta é chamada de evaporação. Esse tipo de mudança de 

estado físico ocorre quando a água muda do estado líquido para o gasoso apenas com o auxílio do 
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vento e a uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição da água. Ex.: roupa que seca no 

varal, rio que evapora, etc. 

Há casos também em que ocorre vaporização rápida da água. Um exemplo disso ocorre em 

situações em que a água entra em contato com uma superfície cuja temperatura esteja muito alta, 

ocorrendo a vaporização. Nessa situação, produz-se um som característico. Esse processo de 

vaporização é chamado calefação. Ex.:gotas de água “pulando” em contato com o ferro de passar 

ou pingos de água em uma chapa quente. 

 

Fonte: PNLD – Novo Pitanguá – Ciências. Autores: Karina Pessoa e Leonel Favalli. Ed. Moderna. 

1) Se os cubos de gelo permanecerem fora da geladeira, eles vão _______________. 

2) O nome dessa mudança de estado físico da água é: 

(A) solidificação               (B) fusão               (C) ebulição  

3) Se a água permanecer por cinco horas no congelador, ela vai se transformar em ________. 

4) O nome dessa mudança do estado físico da água é: 

(A) Fusão                         (B) calefação         (C) solidificação 
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5) Para preparar o arroz, a mãe de Murilo colocou água em uma panela e a deixou sobre a 

chama do fogão durante alguns minutos. Após esse período, a água praticamente 

desapareceu, restando o arroz cozido. A mudança de estado físico da água nesta situação 

é: 

(A) evaporação                (B) vaporização          (C) solidificação 

6) Logo após o preparo do arroz, a mãe de Murilo destampou a panela e percebeu que haviam 

gotas de água na tampa. Em sua opinião, por que isso aconteceu? 

7) O nome desta mudança de estado físico é: 

(A) condensação             (B) vaporização          (C) calefação 

Agora, veja o que aconteceu com Rafaela. Ela deixou duas 

garrafas em um local que recebe luz solar diretamente, uma com 

tampa e a outra sem tampa. Ambas tinham a mesma quantidade 

de água. Após cinco horas, Rafaela retornou para observar como 

ficaram os conteúdos das garrafas. 

8) O que Rafaela possivelmente observou? Veja a ilustração 

para responder a esta questão.  

A partir dessa situação, Rafaela concluiu que, na garrafa que permaneceu tampada o vapor de 

água não saiu para a atmosfera e se condensou no interior da garrafa, retornando ao estado líquido. 

Já na garrafa aberta, parte do vapor de água saiu para a atmosfera e, com isso, a quantidade de 

água da garrafa diminuiu.   

9) A transformação que ocorreu na garrafa que permaneceu tampada pode ser classificada 

como reversível porque_________________________________. 
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A água existente em nosso planeta movimenta-se em um ciclo, passando de um estado físico 

para o outro. O ciclo da água no planeta é um exemplo de transformação reversível, pois as 

mudanças de estado físico são reversíveis. 

Correção das atividades da semana anterior: 

1) (C) 

2) A água retornou ao estado líquido. 

3) (B) 

4) (A) 

5) Derretimento da parafina ao ser aquecida. (A resposta também pode ser solidificação da 

parafina quando essa foi resfriada.) 

6) Transformação reversível. 

ARTE 

Nesta semana estudaremos sobre objetos antigos e artistas que retrataram crianças e seus 

brinquedos. 

Lembre-se sempre de guardar suas atividades para utilizarmos quando voltarmos às aulas. 

ATIVIDADES: BRINQUEDOS E OBJETOS DE AFEIÇÃO 

Vários artistas retrataram brincadeiras, como já estudamos, mas nesta semana daremos 

atenção para brinquedos específicos. 
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Nas fotos acima você pode ver as obras de Ricardo Ferrari, que retrata duas crianças, uma 

brincando de carrinho e outra brincando de boneca; o artista Rodrigo Honda, que mora perto da 

gente, em São Bernardo do Campo, fez a obra Tamagoshi, um brinquedo muito popular há cerca 

de dez anos atrás. 

O artista Bansky, retratou um menino brincando com uma boneca, vestida de enfermeira e 

outros bonecos na cesta e uma última imagem, do palhaço Painço e do Lúcio, objetos de uma das 

professoras da escola. 

Já que estamos dentro de casa, você deve, nessa semana procurar qual é o brinquedo mais 

antigo que você tem na sua casa. Só vale escolher um! 

Pegue uma folha em branco ou use seu caderno de arte, coloque nome, data, o nome da 

atividade e escreva o nome deste brinquedo. Faça um desenho de observação bem grande dele e 

pinte bem bonito para que possamos mostrar para todos quando voltarmos para a escola. 

Para fazer o desenho de observação, coloque o brinquedo à sua frente. Você deve olhar 

para ele e fazer o desenho igualzinho o real. 

Bons estudos! 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Seguindo os estudos sobre os jogos de tabuleiro, com o objetivo de aprimorar a concentração, 

aprender noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, mantendo a temática de 

reaproveitamento de resíduos, conheceremos na aula de hoje o “jogo de trilhas”. Também 

conhecido como “moinho”, o desenho de seu tabuleiro foi encontrado em cavernas pré-históricas 

na Áustria, França e no Egito com data de 1400 a.C., consistindo em três quadrados de tamanhos 

diferentes conectados.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Com a ajuda da família, corte um pedaço de papelão no formato de um quadrado ou utilize a parte 

de trás do tabuleiro de damas que construímos na aula anterior. Em seguida desenhe utilizando 

uma régua, três quadrados, um dentro do outro (conforme figura 1), com o quadrado maior 

ocupando quase o tamanho do tabuleiro, em seguida, conecte os três quadrados através de linhas 

horizontais e verticais que não devem atravessar o quadrado menor no centro do tabuleiro 
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(conforme figura 2). Após conectar os quadrados, utilizando uma tampinha ou outro objeto redondo, 

desenhe 23 casas no ponto de interseção entre duas retas, ou seja, sempre que uma linha se 

encontrar com outra (conforme figura 3). 

 
 

 

Após concluir o tabuleiro precisaremos de 18 tampinhas de garrafa, 9de cada cor (você pode pinta-

las ou até mesmo jogar utilizando-as viradas para baixo e para cima para diferenciar as peças dos 

dois jogadores), caso não possua as tampinhas, você pode recortar 18 pedaços de papelão do 

tamanho das “casas do tabuleiro” e pintá-los de duas cores diferentes, 9 de cada cor.  

 

REGRAS DO JOGO DE TRILHAS: 

O objetivo do jogo é remover as peças do adversário até que ele fique com apenas duas. Para 

remover uma peça do adversário é necessário movimentar suas peças formando uma “trilha” com 

3 peças alinhadas da mesma cor em cima da mesma linha (horizontal ou vertical) ou alinhar 3 

peças em cima da mesma linha (horizontal ou vertical) durante a colocação das peças no tabuleiro. 

Sempre que uma trilha com 3 peças da mesma cor ocorrer, uma peça qualquer do adversário 

poderá ser removida, não sendo permitido retirar uma peça do adversário que forme uma trilha 

(porém se não houverem peças adversárias a não ser em uma trilha, então é permitido remover 

uma peça da trilha). 

 

O jogo se inicia com o tabuleiro vazio e os jogadores vão se alternando na colocação de uma peça 

por vez, em qualquer casa do tabuleiro, até que todas as 18 peças estejam posicionadas. Com 

todas as peças no tabuleiro, os jogadores se alternam na movimentação das peças, deslizando 

uma peça por rodada, não devendo sair de cima da linha ao se movimentar e não podendo pular 

mais de uma casa a cada movimento na rodada. Para que isso aconteça, a casa escolhida para 
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movimento deve estar livre, sem nenhuma peça estacionada. Não é permitido pular por cima de 

casas ocupadas ou de uma linha a outra que não estejam conectadas.  

 

A partida termina quando um jogador ficar com apenas duas peças, sendo declarado o perdedor. 

Uma outra forma de ganhar a partida é deixar o adversário sem nenhuma jogada válida (ou seja, 

devido à disposição das peças o oponente fica "trancado" e impedido de se movimentar). Se ambos 

jogadores ficarem com 3 peças em jogo e em 10 jogadas não houver vencedor, o jogo terminará e 

será declarado um empate. 

 

Agora que você conheceu as regras e confeccionou seu tabuleiro, reúna a família para uma disputa 

do jogo de trilhas. Divirtam-se! 

 

FONTES: 

Megajogos. Regras e origem do jogo trilha ou também chamado de moinho. Disponível em 

https://blog.megajogos.com.br/regras-e-origem-do-jogo-trilha-ou-tambem-chamado-de-moinho/. Acesso em 

02/07/2020. 

 

ATIVIDADES ADAPTADAS 

Em continuidade ao trabalho de alfabetização para os alunos dos 4ºs anos   seguem as atividades 

adaptadas. Essas atividades são necessárias para dar sequência ao trabalho de letramento em 

Português e Matemática para estimular e desenvolver a leitura e escrita de palavras e numerais de 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem.  
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Atividades:     ALFABETO PARA CONSULTA 
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SENHORES RESPONSÁVEIS O TEXTO A SEGUIR É  UM TEXTO TRABALHADO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA COM TODOS OS ALUNOS DOS QUARTOS ANOS. É IMPORTANTE QUE 

ALGUÉM LEIA PARA A CRIANÇA, E FALE O TIPO DE TEXTO (JORNALÍSTICO) E QUE SEU 

PRINCIPAL OBJETIVO É INFORMAR UM ACONTECIMENTO E ONDE CIRCULAM ESSAS 

NOTICÍAS. 

 

BICHO PREGUIÇA É RESGATADO DE 

DENTRO DE UMA CASA EM SÃO 

SEBASTIÃO - SP 

 SEGUNDO O MORADOR, O ANIMAL CAIU 

DO TELHADO DA E ENTROU. A POLÍCIA 

CIVIL FEZ O RESGATE. 

UM BICHO-PREGUIÇA FOI RESGATADO 

DE DENTRO DE UMA CASA NA TARDE 

DESTA QUINTA-FEIRA (7) NO BAIRRO 

CAMBURI EM SÃO SEBASTIÃO - SP. O 

RESGATE DUROU CERCA DE CINCO 

MINUTOS.  

DE ACORDO COM O MORADOR DA CASA, 

FRANCISCO ELTON DA COSTA, O ANIMAL 

CAIU DE CIMA DO TELHADO E ENTROU NA 

CASA. 
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 “MEUS FILHOS E SOBRINHOS, DE 2 E 3 

ANOS, COMEÇARAM A GRITAR E MINHA 

ESPOSA FOI VER O QUE ACONTECEU. 

TENTAMOS LIGAR PARA OS BOMBEIROS, 

MAS NÃO CONSEGUIMOS. POR SORTE UMA 

VIATURA DA POLÍCIA CIVIL ESTAVA 

PASSANDO NA RUA E CHAMAMOS”, 

CONTOU O AJUDANTE GERAL. 

DE ACORDO COM A POLÍCIA, O ANIMAL 

NÃO TINHA FERIMENTOS E ESTAVA 

TRANQUILO, MAS SE AGARROU A UMA 

CADEIRA PARA NÃO SAIR DA CASA. O 

ANIMAL FOI LEVADO PARA POLÍCIA 

AMBIENTAL E SERÁ SOLTA NA MATA. 

 
DISPONÍVEL EM:HTTP://G1.GLOBO.COM.SP/VALE-DO-PARAÍBA-REGIÃO/NOTÍCIA2016/04/BICHO-

PREGUIÇA-E-RESGATADO-DE-DENTRO-DE-UMA-CASA-EM SÃO SEBASTIÃO-SP.HTML 
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COPIE NO CADERNO APENAS A RESPOSTA 

CORRETA. 

1. O TEXTO ACIMA FALA: 

 DE UM BICHO PREGUIÇA DESAPARECIDO. 

 DE UM BICHO PREGUIÇA RESGATADO. 

 DE UM BICHO PREGUIÇA QUE ATACOU 

DUAS CRIANÇAS. 

 

2. O BICHO PREGUIÇA QUANDO FOI 

ENCONTRADO ELE ESTAVA: 

 CALMO 

 PENSATIVO 

 AGITADO 

 

3. ESTE TEXTO É: 

 UMA CARTA 

 UMA RECEITA 

 UMA NOTÍCIA 
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4. ESCREVA NO CADERNO O NÚMERO DA 

FIGURA QUE REPRESENTA UMA 

NOTÍCIA. 

1.  

 

 

 

2.  
 

 

 
 

  

 

3. 
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5. COMPLETE COM AS LETRAS QUE ESTÃO 

FALTANDO. (CONSULTE O BANCO DE 

PALAVRAS). 

 

                     BOMBEIRO  - TELHADO  - CADEIRA 

          POLICIAL  - VIATURA – CASA 
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1. COMPLETE AS PALAVRAS COM AS 

SÍLABAS ABAIXO. 

       RÉ          CA          PRE     VA      DE      

 

  ___ GUIÇA 

    

 

                               MA ___ CO 

 

 

                                BO ___ 

 

 

                               JACA ___ 
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                                  CA___LO 

 

Atividade: MATEMÁTICA 

 

TABELA PARA CONSULTA: 
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1. RESOLVA NO CADERNO AS 

SITUAÇÕES PROBLEMAS. 

O DONO DA CASA PRECISAVA ARRUMAR O 

TELHADO QUEBRADO PELO BICHO 

PREGUIÇA, PARA ISSO PRECISAVA DE: 

 
 

 

 

 

 

 

   

3 TELHAS 1 KILO PREGOS 4 CAIBROS 

 

E APÓS PESQUISAR,  ENCONTROU OS 

SEGUINTES PREÇOS. 
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DEPÓSITO BEM BARATO 

 

 

 

R$ 15,00   

UNIDADE          

 

 

 

R$ 11,00 

UM KILO 

 

 
 
 
R$ 22,00 
UMA UNIDADE 
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DEPÓSITO DA VILA 

 

 

 

R$ 12,00   

UNIDADE          

 

 

 

R$ 12,00 

UM KILO 

 

 
 
 
R$ 23,00 
UMA UNIDADE 

   

                   

 

 

 

 

 

RESPONDA EM SEU CADERNO: 
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1.SE ELE COMPRAR AS TELHAS NO 

DEPÓSITO MAIS BARATO QUANTO 

PAGARÁ? 

 

2. QUANTO ELE PAGARÁ PELOS CAIBROS 

SE COMPRAR NO DEPÓSITO DA VILA? 

 

3.QUANTO ELE PAGARÁ SE COMPRAR OS 

PREGOS E AS TELHAS NO DEPÓSITO BEM 

BARATO? 

4. QUANDO ELE COMPROU OS MATERIAIS 

ESQUECEU DOS PREGOS, ENTÃO VOLTOU 

AO DEPÓSITO BEM BARATO E PAGOU COM 

UMA NOTA DE R$ 20,00 REAIS. QUANTO 

ELE RECEBEU DE TROCO? 
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