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EMEB: Anita Catarina Malfatti 

SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: 4º ano Semana: 27 a 31/07/2020 

 

 

Componente Curricular: Português 

16ª Aula: Produção: Reescrita do texto – As estrelas nos olhos dos meninos. 

 

Olá, crianças!! Na aula da semana passada realizamos atividades para revisar as 

funções dos sinais de pontuação. Lembrando que nas últimas semanas de junho 

trabalhamos com leitura, interpretação, localização e enumeração dos acontecimentos dos 

parágrafos do mito – As estrelas nos olhos dos meninos. Para essa aula vamos fazer uma 

produção/reescrita dessa história.   Ler. 

   Atividade  

1) Faça uma reescrita do mito – As estrelas nos olhos dos meninos. Para essa 

atividade tente fazer uso dos sinais de pontuação que trabalhamos nas duas 

últimas aulas. Faça essa atividade numa folha separada e entregue para sua 

professora no retorno às aulas. 

 

 

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 

 

         : LER 

          : COPIAR EM SEU CADERNO. 

         : RESPONDER EM SEU CADERNO. 

         : COM  AUXÍLIO DE UM ADULTO. 
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Dicas para sua produção:  

 Título da história. 

 Personagens – Nomes. 

 Local onde acontece a história. 

 Acontecimentos – identificar problemas, buscar soluções. 

 Finalização da história. 

 Use uma folha para rascunho, quando você terminar de revisar sua 

produção passe para a folha de entrega do trabalho. 

 

******* Para quem não se lembra o mito “As estrelas nos olhos dos 

meninos” encontra-se na Aula nº 11 de Língua Portuguesa. 

Após os gabaritos disponibilizaremos o texto novamente para mais 

uma leitura antes da reescrita, mas lembre-se: não é para copiar, é 

para você escrever do seu jeitinho, aquilo que você se lembra da 

história.            

 

 

Componente curricular: Matemática 

16ª aula: Medidas de comprimento 

  

Na última aula, trabalhamos situações problema envolvendo as ideias da multiplicação. Hoje 

vamos ver um pouco sobre medidas do comprimento. 

 : LER 

O metro, o centímetro e o milímetro 
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O metro é a unidade de medida de 

comprimento. Com ele podemos medir o 

comprimento, a largura e a espessura de 

objetos, a altura das pessoas, etc. Veja ao 

lado alguns objetos usados para medir: 

 

http://atividadespedagogicasnana.blogspot.com/2011/06/atividade-medidas-de-comprimento.html 

: COPIAR em seu caderno. 

 : RESPONDER em seu caderno. 

 

1. Complete as frases usando os nomes dos instrumentos acima: 
 

a) A costureira usa a ___________________________ para tirar as medidas da 

freguesa. 

b) O aluno usa a _________________ na escola. 

c) O vendedor usa o _____________________ para medir o tecido. 

d) O pedreiro usa a _____________________ e o __________________________ 

para medir o ______________. 

 : LER 

 

 Estamos sempre precisando medir comprimentos. No início os homens usavam 

partes de seu próprio corpo, como pés e mãos para medir. 

Essas formas de medir dão muita confusão, pois existem mãos e pés de diferentes 

tamanhos e, por isso, as medidas obtidas são diferentes. 

 Para evitar problemas desse tipo, foi criada uma unidade padrão para medir 

comprimentos: o metro (m). 

 O metro pode ser dividido em 100 partes iguais. Cada parte mede 1 centímetro. 

 

http://atividadespedagogicasnana.blogspot.com/2011/06/atividade-medidas-de-comprimento.html
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Símbolo de centímetro: cm 

Portanto: 1 metro = 100 centímetros, ou seja, 1 m = 100 cm 

 

O centímetro foi usado para medir comprimentos menores. 

Quando queremos medir pequenos comprimentos, podemos usar a régua. Observe esta 

régua de 10 centímetros. Vamos usá-la para medir? 

 

https://www.soescola.com/2017/03/atividades-de-matematica-medidas-dinheiro-

numeros.html 

O traço vermelho destacado representa 1 centímetro. Dividindo 1centímetro em 10 partes 

iguais, temos o milímetro. 

Símbolo do milímetro: mm 

Repare, em um centímetro temos dez milímetros. 

: COPIAR em seu caderno. 

 : RESPONDER em seu caderno. 

2. Responda: Quantos milímetros há em 1 centímetro? _________________ 

3. Quantos milímetros há em 2 centímetros? E em 4 centímetros? ______________ 

4. Observe as figuras e escreva a medida de comprimento de cada uma. 

 

            ___________                   _________            _______________ 

5. Indique a unidade mais adequada – metro, centímetro ou milímetro – para medir. 

a) A altura de um bebê: ______________     

https://www.soescola.com/2017/03/atividades-de-matematica-medidas-dinheiro-numeros.html
https://www.soescola.com/2017/03/atividades-de-matematica-medidas-dinheiro-numeros.html
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b) A altura de um prédio: __________________ 

c) A espessura (grossura) de um vidro: ___________ 

d) A altura de uma porta: __________________ 

 

6. Maria Rita levou seus filhos: Ana Clara, 8 anos; Rodrigo, 11 anos; Mariana, 2 anos; 

E Luiz, 4 anos ao médico para saber se eles estão se desenvolvendo e crescendo 

adequadamente para a idade. Observe a cena a seguir e responda; se for preciso 

use uma régua para auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/669840144556044652/ 

 

a) Qual é a criança mais alta?  ___________________________ 

b) Qual criança mede menos que 100 centímetros ou 1 metro?  

____________________________________ 

c) Quem mede menos que 090 centímetros? ________________ 

d) Quantos centímetros há em 1 m? ________________ 

e) E você, sabe qual é a sua altura? ____________________ 

f) Quando você nasceu, qual era a sua altura? Pergunte para o responsável por você. 

_____________________ 

g) Das pessoas da sua casa, qual tem a menor altura? ________________ 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/669840144556044652/
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Referências: 

Projeto Jimboé. Matemática. 4º ano. Editora do Brasil. São Paulo, 2014. 

Bem-me-quer. Matemática. 4º ano. Editora do Brasil. São Paulo, 2008. 

http://atividadespedagogicasnana.blogspot.com/2011/06/atividade-medidas-de-comprimento.html 

https://www.soescola.com/2017/03/atividades-de-matematica-medidas-dinheiro-numeros.html 

https://br.pinterest.com/pin/669840144556044652/ 

 

Componente curricular: História 

16ª aula: A formação do povo brasileiro – O território indígena 

 

 

 : LER 

Na aula passada falamos sobre o encontro dos portugueses com os indígenas quando 

chegaram ao Brasil. Nesta aula, vamos ver como a exploração das terras indígenas levou à 

extinção de centenas de grupos indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atividadespedagogicasnana.blogspot.com/2011/06/atividade-medidas-de-comprimento.html
https://www.soescola.com/2017/03/atividades-de-matematica-medidas-dinheiro-numeros.html
https://br.pinterest.com/pin/669840144556044652/
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O território indígena 

 
http://raiz.art.br/2018/12/14/rugendas-um-cronista-viajante-na-caixa-cultural/ 

  Em 1.500, a população indígena era de cerca de 4 milhões de pessoas, 

organizadas em mais de mil grupos étnicos, que ocupavam todo o território brasileiro. O 

processo de colonização levou à extinção de muitas sociedades indígenas que viviam no 

território dominado, seja por meio das guerras, seja em consequência do contágio por 

doenças trazidas dos países distantes como a gripe, o sarampo e a varíola, que vitimaram, 

muitas vezes, sociedades indígenas inteiras, em razão dos índios não terem imunidade 

natural a estes males, ou, ainda, pela imposição aos índios à nova maneira de viver. 

Os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um “obstáculo” (problema, 

estorvo) à ocupação das terras, pois resistiram ao processo de colonização criando 

estratégias, alianças e até guerras para defender seu território. 

http://raiz.art.br/2018/12/14/rugendas-um-cronista-viajante-na-caixa-cultural/
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https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm 

 A partir de 1.530, as terras indígenas do litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos 

portugueses com o objetivo de extrair pau-brasil e instalar feitorias e engenhos de cana-de-

açúcar. 

 Nos anos 1.600 e 1.700, com a descoberta das minas de ouro, começou a exploração 

das terras indígenas na região onde hoje estão localizados os estados de Minas Gerais, 

Mato Grosso e Goiás. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas comerciais e 

aldeias jesuíticas (formadas por padres da Compainha de Jesus). Com a ocupação do seu 

território, muitos indígenas fugiram para o interior das matas para evitar o aprisionamento e 

outros passaram a viver nos aldeamentos.  

 Após 1.750, os portugueses começaram a ocupação dos chamados “sertões” do 

Brasil, sobretudo na região amazônica. Nos anos 1.900, o cultivo de café nas regiões Sul e 

Sudeste e a construção de ferrovias desalojaram (forçaram a sair) mais indígenas de suas 

terras.  

O processo de colonização levou à extinção centenas de grupos indígenas e reduziu 

muito as áreas ocupadas por eles. Em 1.823, o número de indígenas no Brasil não chegava 

a um milhão. Hoje, esse número é de 817,9 mil indivíduos distribuídos em 305 etnias. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm
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Glossário:  

Feitorias: Funcionava simultaneamente como mercado, armazém, ponto de apoio à 

navegação e alfândega. 

Etnias: Grupos que tem a mesma cultura e costumes. 

: COPIAR em seu caderno. 

 : RESPONDER em seu caderno. 

Vamos responder? 

1) Por que os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um “obstáculo”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Cite três fatores que contribuíram para a diminuição do território e dos povos 

indígenas. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Qual o número estimado de indígenas no Brasil na chegada dos portugueses, em 

1500 e atualmente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Referências: 

Buriti Mais História. 4º ano. Editora Moderna. São Paulo, 2017 

  http://raiz.art.br/2018/12/14/rugendas-um-cronista-viajante-na-caixa-cultural/ 

 https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/descobrimento/p2.php 

 

 

 

 

http://raiz.art.br/2018/12/14/rugendas-um-cronista-viajante-na-caixa-cultural/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm
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Componente curricular: Geografia 

16ª aula: RIOS DE PLANÍCIE E RIOS DE PLANALTOS 

  

               (Ler) 

Na aula passada vimos dois tipos de rios, os perenes e os temporários. Isso acontece 

porque os rios sofrem influência da região que se encontram e pela época do ano (época 

seca ou chuvosa). 

Observe as seguintes imagens. 

 

: Responder em seu caderno          : COPIAR em seu caderno. 

 

 Imagem 1 

 

 

 

Imagem 2 
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1) Conforme as afirmações abaixo, coloque 1 quando se referir a imagem 1 e coloque 2 

quando se referir a imagem 2 

(    )    Possui o relevo mais baixo chamado, Planície. 

(   )  Apresenta desníveis no curso da água provocando quedas-d’água (cachoeiras). 

(   )   Seu relevo apresenta superfície planas, porém são mais acidentadas e mais altos que 

a planície, esse relevo é chamado de Planalto 

(    )   Os rios correm em terrenos mais planos não apresentando desníveis no curso da água.   

 

2) Escreva em cada imagem o tipo de rio que promove a pratica de cada atividade. 

1) RIOS DE PLANALTO 2) RIOS DE PLANÍCIE 

 

A- Transporte 

____________________________

___ 

 

B- Esporte radical, rafting 

_____________________________ 
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c)    Pesca 

__________________________________

__ 

  

d)  Usina Hidrelétrica 

________________________________

_ 

 

Podemos concluir que o relevo influência no curso dos rios e na forma 

como são utilizados. 

 Rios de Planalto: recebem esse nome porque nascem em regiões altas, e, 

portanto, apresentam grandes quedas de água, como as cachoeiras. Em alguns 

trechos, esses desníveis no curso da água impedem ou prejudicam a navegação. São 

aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas e a prática de esportes radicais. 

Rios de Planície: os rios de planície são muito utilizados para a navegação 

posto que não apresentam desníveis em seu curso de água, nascendo e 

desembocando em locais planos e relativamente baixos. São aproveitados para a 

navegação, pesca e atividades de lazer. 

 

Referência: 

● Livro Buriti Mais Geografia, 4º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais 

● Tipos de rios: https://www.todamateria.com.br/tipos-de-rios/ 

● Formas de relevo: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/formas-relevo.htm 

● Geografia em foco: http://marlivieira.blogspot.com/2017/06/curiosidades-rios-de-planicie-e-rios-de.html 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/tipos-de-rios/
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/formas-relevo.htm
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Componente Curricular: Ciências 

16º Aula: Técnicas de Separação de Misturas 

 

 

               (Ler) 

Semana passada vocês fizeram um experimento filtrando a água com terra, ou seja, 

usaram uma das técnicas de separação de misturas. 

 

 

Imagem disponível em Novo Pitanguá Ciências 4º ano 

A técnica acima é a filtragem. Além delas temos decantação, catação, peneiração, 

entre outros. 

A prática de separação de misturas é utilizada no nosso dia a dia assim como a prática 

de misturas como já estudamos, por exemplo, fazendo uma limonada ou uma vitamina. 
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Hoje, vamos estudar as quatro técnicas citadas acima. 

Decantação: consiste em deixar a mistura 

em repouso por algum tempo. Nesse 

processo, a parte da mistura se deposita no 

fundo do recipiente. A decantação é 

utilizada na separação de materiais que não 

se dissolvem na água. 

Catação: essa técnica é utilizada em 

separação de misturas sólidas. Para isso 

usa-se as mãos ou uma pinça para separar 

os componentes. 

 

Filtração: é usado para a separação de 

componentes que não se dissolvem na 

água. Para realizar, a mistura passa por um 

filtro que retém a maior parte dos   materiais 

sólidos e deixa passar a parte líquida 

Peneiração: Nesse processo os 

componentes líquidos e com partículas 

mais finas passam pelos orifícios da 

peneira. Já os sólidos, e com tamanho 

maior do que os furos, ficam retidos. 

 

 : Responder em seu caderno      : COPIAR em seu caderno. 

Observe as imagens que acontecem em nosso dia a dia e classifique as técnicas 

utilizadas em cada momento. 

A)  

Método:_______________________ 

B)  

Método:___________________ 
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C)  

Método:______________________ 

D)  

Método:______________________ 

 

  

Referências: 

 Livro Novo Pitanguá, Ciências, 4º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais 
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EMEB: Anita Catarina Malfatti 

SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: 4º Semana:27/07 a 31/07 

 

 

 

Componente Curricular: Arte 

Objetivos: Reconhecer a importância da preservação da memória de um povo; ilustrar 

os personagens da história. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Hoje vamos conhecer um pouco sobre algumas lendas indígenas, 

eu vou colocar a lenda do Uirapuru por escrito aqui nessa mesma página, mas também vou 

incluir o link de outras lendas que o estudante  poderá conhecer por meio de áudio 

disponibilizadas pela Unicef.  

 

 Nas  aulas anteriores conversamos um pouco sobre as culturas do Brasil, conhecemos 

o projeto “ Huni Kuin: os caminhos da jibóia” um jogo de vídeo game que narra as 

histórias e tradições desse povo, criada com o objetivo de compartilhar esse conhecimento 

e preservar essa memória. Na última aula você criou um jogo usando temas brasileiros. 

Certo? Espero que tenha se divertido! 

Hoje vamos conhecer um pouco sobre algumas lendas indígenas. 

 

 

 

 

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 

 

: o que o aluno deve LER 

: o que o aluno deve COPIAR em seu caderno. 

: o que o aluno deve RESPONDER em seu caderno. 

: no que é importante o AUXÍLIO de um adulto. 
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Leia a história do Uirapuru: 

    O UIRAPURU 

 

Existem diversas lendas sobre essa pequena ave amazônica, cujo canto deslumbrante inspirou 

Heitor Villa-Lobos a compor um poema sinfônico .Esta lenda conta como duas amigas tornaram-se 

rivais pelo amor de um mesmo homem. As duas moças chamavam-se Moema e Juçara. Desde 

crianças, elas eram apaixonadas por Peri, o índio mais belo da aldeia. Não havia índia que não se 

interessasse por ele, mas as únicas que tinham condição de disputar o cobiçado prêmio eram as 

duas amigas inseparáveis. Apesar de rivais, as duas amigas não escondiam uma da outra a sua 

pretensão.– Amo Peri perdidamente – dizia Juçara a Moema.– Também sou louca por ele – dizia 

Moema a Juçara. As coisas seguiram assim, numa rivalidade amistosa, até o dia em que decidiram 

consultar o pajé da aldeia para ver o que poderia ser feito para resolver o dilema.– Peri não sabe 

dizer qual de nós duas prefere – disse Moema ao pajé.– Acontece que já estamos em idade de casar 

– disse Juçara. Então o pajé, depois de meditar, elaborou a seguinte proposta:– Não há outro jeito: 

vocês terão de disputá-lo para ver quem fica com ele. No dia aprazado, as duas índias, munidas de 

arco e flecha, apresentaram-se na mata.– Quem acertar o pássaro que eu apontar será a vencedora 

– disse Peri. De arco na mão, as duas índias ficaram à espera da ordem de Peri.– Ali, atirem! – gritou 

o índio ao ver uma ave branca surgir por entre os galhos. Duas flechas velozes partiram, silvando no 

ar, mas somente uma delas acertou a pequena ave.– Aqui está! – disse Peri, tomando nas mãos a 

ave alvejada. As duas flechas estavam marcadas, e aquela que estava encravada na ave tinha a 

marca de Juçara. Desde então, Juçara passou a ser a esposa de Peri. Quanto à pobre Moema, 

decidiu fugir da aldeia e ir se esconder na mata para lamentar a sua infelicidade. Tupã, apiedado da 

moça, decidiu, então, transformá-la numa ave de canto maravilhoso.– O seu canto será tão belo que 

terá o dom de curar a sua própria tristeza –disse o deus .Moema, convertida no uirapuru – que em 

tupi significa “pássaro que não é pássaro” –, passou a morar na floresta, e desde então toda ela 

silencia sempre que seu canto começa a soar. 

                                                           ( As 100 melhores Lendas do Folclore Brasileiro, A. S. 

Franchini) 

Acessando esse link  da  Unicef  https://www.unicef.org/brazil/deixa-que-eu-conto  você poderá ouvir 

a  história e deixar fluir a sua imaginação: Episódio 8 – Uirapuru, o pássaro encantado da floresta 

Para a atividade de hoje, você vai ler a lenda do uirapuru identificar cada um dos personagens 
da história. Observe atentamente as características desses personagens. 

 Desenhe em uma folha avulsa ou no seu caderno de desenho os personagens 
descritos na história. 

 

https://www.unicef.org/brazil/deixa-que-eu-conto
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EcvCqrmM9hVAsl2UQSpKLw0BeuqwDkBl8px7t0IS1NrrKg?e=PfrojM


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 
 Fone (11) 4072-7034  

 
EMEB ANITA CATARINA MALFATTI 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 
R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 Acessando esse link  da  Unicef  https://www.unicef.org/brazil/deixa-que-eu-conto  você 
poderá ouvir outras histórias: 

Episódio 1 – A criação da floresta 

Episódio 2 – A origem da noite 

Episódio 3 – Poriokopô, a panela de barro 

Episódio 4 – Wató, a Pedra do Fogo 

Episódio 5 – A origem do açaí 

Episódio 6 – Katuí e o renascimento da floresta 

Episódio 7 – Nazinha e o boto cor-de-rosa 

Episódio 9 – A cobra grande da Amazônia 

Episódio 10 – Iara, a sereia das noites de lua cheia 

Episódio 11 – Vitória-régia, a flor da madrugada  

Boa aula! 

Professora de Arte. 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/brazil/deixa-que-eu-conto
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EUL6s5916gZOr1bVK0_Qj6QBcB2L_oPz9BQ9_pgYZ6j5Mw?e=qLVTDW
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EfAhh4T9MVRFpY2gbnkdmRsB01EnoakVhnHneFVb-SNNaA?e=b1jqy1
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EcbXP2HSZyxOjpkbsHvAwfMBNDBGN0b-57J2ODfUBnnwJA?e=QQyQke
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EbzXqne4HMxAr1PLXMjP5kUBy8qnEAAqyzWVmWqCgixHMA?e=KP4x4L
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EXjx9ukJqhpKoDHEPepDFyQBsGAmUvetMfAE3kTT33FqVw?e=XyfmE7
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/ESbzJg4p6m1Otq8fwiB0fy8Bgl7n4GnA8eTJSczV5QjVSg?e=XUGwmt
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EeDOVcsB4SBJuWcXA1aySTwB2ffhyn_kDifhOOXoEKClBQ?e=MCt0kh
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EXnZIPPDprhBkJzlEsDgdD8BxvpjhxVPyT9s3ghVw-7Hsw?e=UQ8agt
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EVpoBhjFrcNFgPMZFcqOPKcBD2oBwtNVty57IdS6EYi51Q?e=2GFJAA
https://unicef-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/blindenberg_unicef_org/EcXNO6l1TMVDl09RIJ9LOPoBb6TjEFynHLz-RmQr2utDLA?e=qAG7jD
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Componente Curricular: Educação Física 

16ª  Aula:  Refletir sobre a importância do brincar na infância e construir um brinquedo. 

 

A brincadeira é uma das linguagens das crianças. É através da brincadeira que elas 

aprendem e se comunicam. A atividade desta semana é um jogo de QUIZ onde as crianças 

deverão responder perguntas.  

Parte 1: Alongamento e Aquecimento – Sempre realize os exercícios de alongamento e 

aquecimento que o professor ensinou na escola e mostrou os exemplos nas aulas anteriores 

(aula 1 a 4). Não se esqueça de segurar e contar até 20 em cada posição de alongamento 

além de realizar todos os exercícios sugeridos para o aquecimento. É muito importante 

movimentar o corpo nesses dias que estamos em casa. 

 

Parte 2: parte principal 

A atividade desta semana será novamente baseada no jogo de perguntas e respostas 

chamado QUIZ.  Ele será baseado nos brinquedos propostos nas atividades das últimas 

aulas.  Através das dicas, vocês deverão escolher a resposta certa (apenas uma).  

 

QUIZ DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

 

1) Geralmente sou Jogado por duas pessoas, uma bolinha é lançada para o parceiro 

de jogo e deve ser pega no ar. 

 

a) Pé de lata 

b) Pega bolinha 

c) Jogo da velha 

d) Twister 

e) Mini-golfe  
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2) Neste jogo, existe um sorteio e vocês devem colocar mãos e pés em formas 

geométricas.  

 

a) Pé de lata 

b) Pega bolinha 

c) Jogo da velha 

d) Twister 

e) Mini-golfe  

 

 

3) Através de bolinhas e xis, vocês ganham este jogo com uma sequência de três 

formas iguais.  

 

a) Pé de lata 

b) Pega bolinha 

c) Jogo da velha 

d) Twister 

e) Mini-golfe  

 

 

4) Com um taco, você deve bater em uma bolinha e ela deve ser encaixada em um 

buraco. 

 

a) Pé de lata 

b) Pega bolinha 

c) Jogo da velha 

d) Twister 

e) Mini-golfe  

 

 

5) Sou um brinquedo popular e sou construído com duas latas ligadas por fios e 

quando brincam comigo desafio o seu equilíbrio. 

 

a) Pé de lata 

b) Pega bolinha 

c) Jogo da velha 

d) Twister 

e) Mini-golfe  

 

Boa aula! 
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GABARITO DA SEMANA: 20 A 24/07/2020 

  Gabarito de Português 15 ° 

2)    

  

a )  _?___  

b ) _!__ 

c ) __?__ 

d )  _!__ 

e ) __?___ 

f )  __?__  

g ) _!___ 

h ) _?___ 

 

3)    
 

a)  O secretário de uma médica disse ao paciente: 

— Senhor, a doutora vai atendê-lo  em um minuto! 

 

b) Um jornalista entrevistou o papa e perguntou:  

           —Vossa Santidade gostou da visita ao Brasil ? 

                  

C)  O padre informou ao Cardeal : 

— Sua viagem está agendada, Vossa Eminência ! 
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4)  

 

a )  Sugestão: O que Pedro comprou para o lanche da escola? 

 

b ) Sugestão: Aonde os jovens foram? 

 

c ) Sugestão: De que Vitoria e suas amigas brincam? 

 

d ) Sugestão : O que os meninos fazem a tarde? 

5)  

    

A cigarra e a formiga 

 

A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus 

grãos.  

Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse 

o que comer. 

A formiga então perguntou a ela:  

-— O que é que você fez durante todo o verão? 

-— Durante o verão eu cantei — disse a cigarra. 

E a formiga respondeu: 

-— Muito bem, pois agora dance! 

   Ruth Rocha      
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Gabarito – Matemática – Aula 15             

            

R. Yuri tem 585 figurinhas. 

2. 

Quantidade de 

quilogramas de massa 

Quantidade de 

pastéis 

1 30 

2   x 30 = 60 

2   x 30 = 90 

4   x 30 = 120 

3) 

     

 

   

1  

1 2 

x 6 

7 2 
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1   

1 6 2 

  + 

 7 2 

2 3 4 

R: Há no trem 234 passageiros. 

 

 

R.  Há nesse cinema 270 cadeiras. 

 

 

a) De quantas formas é possível vestir a boneca de Patrícia?  

R. 6 formas. 

 

b) Que multiplicação está associada  ao número de possibilidades para vestir a 

boneca de patrícia com 1 vestido e 1 par de sapatos? 

Multiplicação  3   x   2 =    6       OU    2  x  3 =  6 

mailto:emebanita519@gmail.com
http://www.facebook.com/emebanita.malfatti.1
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Gabarito História – Aula 15 

 

1. Por que o Brasil era conhecido como “paraíso terrestre”? 

Por causa da riqueza natural e do calor. 

 

2. Observe o mapa feito em 1519 para responder às questões. 

 

a) Que momento o mapa está retratando? Observe as caravelas. 

O mapa está retratando a chegada dos portugueses ao Brasil. 

 

b) Faça uma descrição de como o Brasil e os indígenas são retratados no mapa. 

O Brasil é retratado por florestas com diversos tipos de animais, e os indígenas 

são retratados realizando várias atividades, como a extração do pau-Brasil. 

 

GABARITO DE GEOGRAFIA 15º AULA 

 

1) Espera-se que os alunos tenham percebido que na imagem 1 o rio está seco e com 

rachaduras no leito, não apresenta árvores, mas sim pequenos arbustos 

demonstrando um clima bem quente. Na imagem 2 podemos ver um rio com fluxo de 

água continuo com vegetação bem vasta em árvores e mata, demonstra também que 

o clima está quente. 

2) Espera-se que o aluno explique que o rio secou porque houve um grande período de 

seca, ou seja, de falta de chuva. 

 

 

3) Imagem 1: Rios temporários, são aqueles que secam durante o período de seca e 

voltam quando começam as chuvas. 

 Imagem 2: Rios perenes, são aqueles que tem o fluxo de água o ano inteiro. 

mailto:emebanita519@gmail.com
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GABARITO DE CIÊNCIAS 15º AULA 

 

1) Espera-se que digam que a água está com uma aparência suja, turva e barrenta. 

2) Espera-se que o aluno diga que não é possível beber essa água, pois o consumo de 

água não tratada pode causar algumas doenças como infecções intestinais, hepatite A, 

febre, diarreia entre outros. 

3) A água mais limpa, porém ficou levemente turva. 

4) Espera-se que os alunos percebam que o experimento criou um filtro, assim apresentou 
uma filtragem, uma das técnicas de separação de misturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emebanita519@gmail.com
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ANEXO  

Ler para produzir a reescrita em folha separada a fim de ser entregue no retorno às aulas 

Lembrando que o texto não deverá ser copiado, e sim realizar uma reescrita de memória 

com o que conseguir se lembrar. 

 

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 pescado  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 [...]. 

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. [...] 
 

[...] 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. 

mailto:emebanita519@gmail.com
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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 tiverem 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 como 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. 

Reginaldo Prandi.  
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