
 

 

                  CAROS PAIS E RESPONSÁVEIS  
 
 
 

Enquanto as aulas continuam suspensas, a 

Secretaria de Educação preparou o material impresso 

“Construindo Aprendizagens” com atividades a serem 

realizadas em cada ano ciclo. 

  
Este material foi entregue aos alunos pela nossa 

escola no dia 28/07/2020. Caso você ainda não tenha 

retirado este caderno, compareça ao plantão escolar 

às quartas-feiras das 10:30h às 14:00h. 

 
É importante que os alunos acompanhem as 

orientações que os professores irão publicar neste 

portal sobre a realização dessas atividades que 

iniciarão a partir da próxima semana, no dia 

12/08/2020. 

 
Após realizadas todas as atividades, agendaremos uma data para a entrega do 

caderno, por isso oriente as crianças a tratá-lo com cuidado. Não esqueça de fazer uma 

identificação na capa com o nome completo. 

 
É muito importante o acompanhamento na realização das atividades.  

   
Esperamos que estejam todos bem e que, logo que possível, possamos retornar à 

rotina escolar.  

 

                                                                       EMEB PROFª ANNETE MELCHIORETTO 

 

 

 

 

 



SEMANA DE 03/08 A 07/08 

 
 

Queridos alunos: Desejamos que todos estejam bem! Vamos para mais uma semana de 

muito aprendizado! Não esqueça de colocar o nome da disciplina e a data das atividades. 

Leia, com atenção, toda orientação. Faça com calma e crie uma rotina diária para estudar. 

Preparamos as atividades com muito carinho! ♥ 

Abraços! Até breve! 

Professores: Magda (5º ano A), Soraya (5º ano B), Valéria (5º ano C), Moriá (5º ano D), 
Sandra (5º ano E), Rosa Maria (Arte), Carlos Alexandre e Marcos (Educação Física).   

 

Língua Portuguesa:  
 

Atividade 1. 
Fonte do texto: Livro Ler e Escrever – Coletânea de Atividades – 4ºAno 

(Autoria das atividades 1. e 2.: Profª Magda) 

 

 
 

 
 

 

O macaco e o rabo 

                    (Romero, Sílvio. Contos populares do Brasil.  
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.) 

  
        Uma ocasião, achavam-se à beira da estrada um macaco e uma cutia, e vinha 

passando, na mesma estrada, um carro de bois cantando. O macaco disse para a cutia: 

        – Tira o teu rabo da estrada, senão o carro passa e corta. 

        Embebido nesta conversa, não reparou o macaco que ele é que corria o maior risco, 

e veio o carro e passou em riba do rabo dele e cortou. Estava um gato escondido dentro de 

uma moita, saltou no pedaço do rabo do macaco e correu. Correu também o macaco atrás, 

pedindo o seu pedaço de rabo. O gato disse: 

        – Só te dou, se me deres leite. 

        – Onde tiro leite? – disse o macaco. Respondeu o gato: 

        – Pede à vaca. 

        O macaco foi à vaca e disse: 

        – Vaca, dá-me leite para dar ao gato, para o gato dar-me o meu rabo. 

        – Não dou; só se me deres capim – disse a vaca. 

        – Donde tiro capim? 

        – Pede à velha. 

Vamos ler um conto popular chamado “O macaco e o rabo”. É um conto acumulativo 

em que a sequência narrativa se repete, encadeando novos elementos, sempre na 

mesma ordem. 



        – Velha, dá-me capim, para eu dar à vaca, para a vaca dar-me leite, o leite para o 

gato me dar o meu rabo. 

        – Não dou; só se me deres uns sapatos. 

        – Donde tiro sapatos? 

        – Pede ao sapateiro. 

        – Sapateiro, dá-me sapatos, para eu dar à velha, para a velha me dar capim, para 

eu dar à vaca, para a vaca me dar leite, para eu dar ao gato, para o gato me dar o meu 

rabo. 

        – Não dou; só se me deres cerda. 

        – Donde tiro cerda? 

        – Pede ao porco. 

        – Porco, dá-me cerda, para eu dar ao sapateiro, para me dar sapatos, para eu dar à 

velha, para me dar capim, para eu dar à vaca, para me dar leite, para eu dar ao gato, para 

o gato me dar o eu rabo. 

        – Não dou; só de me deres chuva. 

        – Donde tiro chuva? 

        – Pede às nuvens. 

        – Nuvens, dai-me chuva, para o porco, para dar-me cerda para o sapateiro, para dar-

me sapatos para dar à velha, para me dar capim para dar à vaca, para dar-me leite para 

dar ao gato, para o gato me dar meu rabo. 

        – Não dou; só se nos deres fogo. 

        – Donde tiro fogo? 

        – Pede às pedras. 

        – Pedras, dai-me fogo, para as nuvens, para dar-me chuva para o porco, para dar-

me cerda para o sapateiro, para dar-me sapatos para a velha, para dar-me capim para a 

vaca, para dar-me leite para o gato, para me dar meu rabo. 

        – Não dou; só se nos deres rios. 

        – Donde tiro rios? 

        – Pede às fontes. 

        – Oh, fontes! Dai-me rios, os rios são para as pedras, para as pedras me darem fogo, 

o fogo é para as nuvens, para as nuvens me darem chuvas, as chuvas são para o porco, 

para o porco me dar cerda, a cerda é para o sapateiro, para o sapateiro fazer os sapatos, 

os sapatos são para a velha, para a velha me dar capim, o capim é para a vaca, para a 

vaca me dar o leite, o leite é para o gato, para o gato me dar meu rabo. 

       Alcançou o macaco todos os pedidos. O gato bebeu o leite, 

entregou o rabo. O macaco não quis mais, porque o rabo estava podre. 

 



 
Responda em seu caderno:  

 

 

 

Atividade 2. 
(Fonte: Livro Buriti Mais – Manual do Professor) 

 

Responda no caderno: 
 

1) O que aconteceu com o macaco? 
2) Qual era o problema que o macaco tinha que resolver? 
3) Qual foi o pedido de cada personagem ao macaco: 

 
a) Gato 
b) Vaca 
c) Velha 
d) Sapateiro 
e) Porco 
f) Nuvens 
g) Pedras 
h) Fontes 

 
4) O macaco alcançou todos os pedidos? Como termina a história? 
5) Escreva dois exemplos de ações que se repetem no conto. 
6) Na sua opinião qual foi o pedido mais difícil para o macaco conseguir? 

 

Atividade 2. 
Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/834151162211967629/Acesso 20.07.2020 

 

PONTUAÇÃO 
 
 

Vamos relembrar? ☺ 

 

 

 
 

 Leia o texto “O macaco e o rabo” 
novamente e observe a pontuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O conto “O macaco e o rabo” é um texto recolhido por Sílvio Romero, importante estudioso do 

folclore brasileiro, que viveu entre 1871 e 1914. Uma de suas grandes contribuições para a 

nossa cultura foi o livro Contos populares do Brasil, de 1885, coletânea de contos de tradição 

oral, recolhidos pelo próprio autor, a partir do contato com contadores de histórias. Dessa forma, 

permitiu que se preservasse em nossa memória um repertório que, de outra forma, se perderia. 

Livro Ler e Escrever – Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – Professor 4ºAno. 

https://br.pinterest.com/pin/834151162211967629/Acesso%2020.07.2020


1) Copie no caderno esse trecho do texto e pontue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Matemática: 

 

Atividade 1. 
(Fonte: Nosso livro de Matemática, 5° ano: ensino fundamental: anos iniciais/Célia Carolino Pires, Ivan Cruz 

Rodrigues - 2. Edição - São Paulo: Zé-Zapt Editora, 2014) 

 

Leia as questões e resolva com cálculos ou estratégias próprias. 
 

1) Rafael trabalha no departamento de estoque do mercado Primavera. Ele precisa fazer 
o levantamento de algumas mercadorias. Analise as situações que Rafael encontrou ao 
final de uma semana no estoque do mercado. Observe as quantidades compradas e 
vendidas. 

 

Responda as questões em seu caderno: 
 

a) No mercado há 7213 latas de milho de tomate. Rafael comprou algumas e ficou 
com 9045. Quantas latas ele comprou? 
 

b) No decorrer da semana foram vendidas 2389 latas de óleo e no fim de semana 
havia 8125. Quantas latas de óleo havia antes da venda dessa semana? 

 
c) No início da semana eram 8317 pacotes de açúcar. O mercado terminou a 

semana com 7305 pacotes. O que aconteceu no decorrer dessa semana? 
 

d) No final da semana havia 536 latas de milho a menos do que no início da semana. 
Se ele contou 8124 latas nesse dia, quantas eram as latas de milho no início da 
semana? 

 

2) A produção semanal de uma fábrica de bandejas descartáveis é de 2500 peças. 
Nesta semana, um dos clientes pediu para que fosse entregue diariamente as 
seguintes quantidades de bandejas descartáveis: 
 
 

Embebido nesta conversa, não reparou o macaco que ele é que corria o maior risco, e veio 

o carro e passou em riba do rabo dele e cortou. Estava um gato escondido dentro de uma 

moita, saltou no pedaço do rabo do macaco e correu  Correu também o macaco atrás, 

pedindo o seu pedaço de rabo   O gato disse  

       Só te dou, se me deres leite  

       Onde tiro leite   – disse o macaco   Respondeu o gato  

        Pede à vaca  

       O macaco foi à vaca e disse  

        Vaca, dá-me leite para dar ao gato, para o gato dar-me o meu rabo  

        Não dou   só se me deres capim – disse a vaca  

        Donde tiro capim  

         Pede à velha  

 



 
Segunda-feira 

 
 

 
Terça-feira 

 
Quarta-feira 

 
Quinta-feira 

 
Sexta- feira 

 
Total 

 
461 

 

 
359 

 
425 

 
501 

 
467 

 
? 

 

a) Qual foi o total de bandejas descartáveis pedidas por esse cliente à fábrica? 
 
b) A fábrica conseguiu atender ao pedido? 
 
c) Houve sobra de produção das bandejas descartáveis nesta semana? De quanto? 
 

Atividade 2. 
(Fonte: Nosso livro de Matemática, 5° ano: ensino fundamental: anos iniciais/Célia Carolino Pires, Ivan Cruz 

Rodrigues - 2. Edição - São Paulo: Zé-Zapt Editora, 2014) 

 

Vamos continuar praticando o pensamento? 
 

Leia e resolva as seguintes situações. Registre em seu caderno como você chegou 
ao resultado. 
 

Voando pelo nosso país: 
 
Com a turma, a professora Helena está estudando 
as medidas de tempo. Ela comentou que, como as 
distâncias entre um lugar e outro podem ser 
enormes, usam-se diferentes meios de transportes, 
como o avião. Explicou que o número de 
passageiros transportados por aviões vem 
crescendo a cada dia. 
 

1) Lígia chegou a Salvador às 10 horas e 15 minutos, procedente do Rio de Janeiro. 
Se a duração do voo foi de 2 horas, a que horas o avião saiu do Rio de Janeiro? 

 
2) Ricardo pretende sair de Florianópolis no voo das 8 horas e 15 minutos com destino 

a Goiânia, fazendo uma escala em São Paulo. De Florianópolis a São Paulo, a 
duração do voo é de 1 hora. Antes de seguir para Goiânia, o avião fica no aeroporto 
em São Paulo por 45 minutos. De São Paulo a Goiânia são mais 1 hora e 30 minutos 
de voo. A que horas Ricardo deve chegar a Goiânia, se não houver atrasos? 

  
3) Maurício foi a Brasília. Seu voo partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 

às 19 horas e 40 minutos e chegou ao aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, 
em Brasília, às 21 horas e 10 minutos. Quanto tempo durou o voo? 
 

Controle do Tempo: 
 

4) Diariamente, menos aos domingos, o esportista 
Diego treina durante 2 horas e 30 minutos. Quantas 
horas ele treina durante a semana? 



5) Cida precisa tomar um remédio de 6 em 6 horas. O primeiro ela tomou às 7 horas 
da manhã. A que horas deve tomar os próximos três comprimidos? 
  

6) Um programa de TV de 35 minutos terminou às 21 horas. A que horas teve início? 
 

7) Um filme começou a ser exibido às 19 horas e 50 minutos e terminou às 21 horas e 
10 minutos. Qual foi a duração do filme, se não houver interrupção durante a 
exibição? 
 

Cuidado com os dentes: 
 
Você sabia que os dentes de leite, ou dentes provisórios, são em 
número de dez na arcada dentária superior e igual quantidade na 
arcada dentária inferior? 
Discuta com as pessoas que você mora sobre os cuidados com os 
dentes e responda as questões abaixo: 
 

8) O doutor Flávio, que é dentista, foi fazer uma palestra no salão azul da escola. Nesse 
salão há 15 fileiras com 14 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse 
salão? 
 

9) Paulo comprou 3 frascos de uma vitamina à base de cálcio para evitar cáries nos 
dentes e pagou R$ 74,00. Quanto pagaria se tivesse comprado 6 frascos dessa 
mesma vitamina? 
 

10)  Pedro viu uma oferta de pastas de dente especiais por R$ 6,00 cada e comprou 
algumas caixas pagando R$ 24,00. Quantas caixas de pasta de dente ele comprou? 
 

11)  Na farmácia de seu Mauro há três tipos de marcas de pasta de dente e cada uma 
delas é apresentada em embalagens pequenas, médias ou grandes. De quantas 
maneiras é possível comprar uma pasta de dente nessa farmácia? 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://rafaelmatematico.blogspot.com/2017/08/desafios-matematicos-9.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre as respostas no caderno.  
 
 

https://rafaelmatematico.blogspot.com/2017/08/desafios-matematicos-9.html


 
 

Em 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bons pensamentos! Boa diversão! 

 
 

Na próxima semana você saberá o resultado! Até lá! ☺ 

 
 

Interdisciplinar:  
 

Atividade 1. 
Fonte: Livro Buriti Mais – Interdisciplinar 

(Conteúdo adaptado) 

 

AÇÕES DE CIDADANIA 
 

 
Fonte: https://www.abrasco.org.br/  

 

https://www.abrasco.org.br/


A palavra cidadania tem origem na palavra em latim civitas, que significa cidade. 
Todos aqueles que vivem em sociedade são considerados cidadãos e devem 

exercer a cidadania. Exercer a cidadania significa agir em favor do interesse coletivo, isto 
é, de todos aqueles que vivem na cidade. Cada um de nós pode praticar a cidadania em 
pequenos gestos no dia a dia. 

 

 Observe a imagem: 
 

 

 
Fonte da imagem: https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/lixo-no-lugar-certo.htm 

 
 

Responda as questões no seu caderno: 

 

1) Qual é a ação de cidadania presente na imagem? Explique. 
 

2) Leia as frases e copie no caderno as ações de cidadania que você e sua família 
praticam no local em que vivem. 
 

 Economiza água no seu dia a dia. Como? 

 Economiza energia elétrica no seu dia a dia. Como? 

 Separa o lixo reciclável para a coleta seletiva. 

 Colabora para manter a limpeza das áreas públicas do local onde vivem. 

 Encontra as áreas verdes preservadas no local onde vivem. 

 
3) Escreva outras ações de cidadania que você encontra no local onde vive.  

 

A CIDADANIA E OS DIREITOS 
 

A palavra cidadania aparece em vários lugares e situações: nos discursos de 

políticos, nos programas de televisão, em propagandas, nos livros, entre outros. O exercício 

da cidadania envolve cumprir seus deveres e exigir seus direitos. 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/lixo-no-lugar-certo.htm


A Constituição Federal do Brasil de 1988 é um documento que define os deveres e 

os direitos dos cidadãos brasileiros. Alguns dos deveres dos cidadãos previstos no 

documento são votar para escolher os governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos de 

outras pessoas e proteger o meio ambiente. Alguns dos direitos do cidadão garantidos pela 

Constituição são o acesso à saúde, à educação, à segurança e ao lazer. 

Além da Constituição Federal, existem outros documentos nacionais e internacionais 

que tratam de direitos de grupos específicos da sociedade, como os direitos das crianças, 

dos adolescentes e dos idosos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um documento que apresenta um 

conjunto de normas que regulamentam os direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes, como acesso à saúde, à educação, ao lazer, à moradia e à proteção social. 

Os direitos estabelecidos na Constituição, dentre eles o de exercer a cidadania, são 

o resultado da luta de diversos grupos sociais ao longo da história do Brasil. 

 

 No quadro estão alguns direitos dos brasileiros: 
 

 
 

4) Escolha dois direitos e escreva por que eles são importantes para você. 
 

 

Atividade 2. 
Fontes: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm 

https://www.todamateria.com.br/sistemas-do-corpo-humano/ 
(Conteúdo adaptado) 

 

CORPO HUMANO 
 
O corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas, que trabalham de 

maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Se observamos a 

nível microscópico, podemos perceber a presença de milhares e milhares de células, que 

formam os tecidos, os órgãos e os sistemas. 

O corpo humano pode ser analisado em diferentes níveis de organização. Podemos 

estudar as células, os tecidos, os órgãos ou ainda os vários sistemas. Um grupo de 

células semelhantes e que desempenham a mesma função recebe o nome de tecido. Os 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
https://www.todamateria.com.br/sistemas-do-corpo-humano/


tecidos podem estar organizados em órgãos. Os órgãos podem estar interligados 

formando sistemas que desempenham inúmeras funções para que o nosso corpo funcione. 

 

 

 
O corpo humano é formado pelos sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, 

nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, 

imunológico, linfático, tegumentar. 

 

 Vamos relembrar sobre alguns desses sistemas:  

 

 

 

Cardiovascular ou Circulatório: é formado pelos vasos sanguíneos (artérias, veias e 
vasos capilares) e o coração. É responsável pela movimentação do sangue no corpo 
humano. Sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O coração é um órgão muscular e vital responsável pelo bombeamento do sangue para o corpo. 



Esquelético: é formado principalmente pelos ossos e está relacionado com as funções da 
proteção dos órgãos internos, locomoção, sustentação, armazenamento de cálcio e 
produção de células sanguíneas. 
 

 
 

Digestório: é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, glândulas 
salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. É responsável por garantir a 
quebra dos alimentos, transformando-os em partículas menores que possam ser 
aproveitadas. 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-esqueletico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm


Nervoso: é responsável por garantir que o nosso cérebro entenda todos os estímulos 
internos e externos, gerando respostas. Graças a esse sistema, somos capazes de 
memorizar, ter coordenação, falar, sentir, ver e aprender. 
 

 
 
Respiratório: formado pelas vias respiratórias que são: as cavidades nasais, faringe, 
laringe, traqueia, brônquios e pelos pulmões. É responsável pela absorção do oxigênio do 
ar e da eliminação do gás carbônico retirado das células. 
 

 
 

 

Sensorial: formado pelos 5 sentidos: tato, paladar, 
olfato, visão e audição. Esse sistema é encarregado de 
enviar informações recebidas para o sistema nervoso 
que as entende e devolve como respostas para o corpo. 
   
 
 
 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm


Muscular: esse sistema ajuda a sustentar todo o nosso corpo, contribui para produzir os 
movimentos, ajuda a regular a temperatura corporal e auxilia o fluxo sanguíneo. É a parte 
carnosa (quer tem carne) do corpo. 
 

 
 Para saber mais: Acesse:  

 

 Sistemas do Corpo Humano: https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I 
 

 30 fatos que você nunca soube sobre o Corpo Humano:  
      https://www.youtube.com/watch?v=XbmTVm0ropQ 

 
 

Responda a cruzadinha do Corpo Humano em seu caderno: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://linguaculturax.com/tag/cruzadinhas-e-caca-palavras-sobre-o-corpo-humano/ 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I
https://www.youtube.com/watch?v=XbmTVm0ropQ
https://linguaculturax.com/tag/cruzadinhas-e-caca-palavras-sobre-o-corpo-humano/


Atividade 3. 
Fontes: https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-estado-e-os-tres-poderes.htm         

https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/ 

 

Na semana passada você pesquisou e ficou sabendo que o Brasil é uma República 

Federativa, e que o sistema atual de governo é o Presidencialismo, no qual um Presidente 
lidera o poder Executivo, separado dos poderes Legislativo e Judiciário. Mas, o que 
são esses poderes e como funcionam? 

Já ouviu falar nos Três Poderes? Não se trata de pedra, papel, tesoura ou coisas do 
tipo. Trata-se dos poderes que norteiam as ações políticas do nosso país. Foi o filósofo 
francês Montesquieu quem tratou pela primeira vez da divisão dos três poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 
 

 Nessa atividade você vai compreender, de uma forma simplificada, o que são e para 
que servem esses poderes. 

OS TRÊS PODERES 
 

 
Praça dos Três Poderes em Brasília 

Fonte da imagem: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 

Entenda como funcionam o Estado e os seus Três Poderes:  
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

O território brasileiro é formado por uma área cercada por fronteiras, certo? Mas você 

sabia que essa área toda é administrada por um Estado? Só que esse Estado, com “E” 

maiúsculo, é diferente daquele outro estado com “e” minúsculo. O Estado é a instituição 

oficial que administra o território de um país, enquanto o estado é uma das partes do país, 

o mesmo que uma província. O Estado, com “E” maiúsculo, é formado pela união de Três 

Poderes de diferentes áreas: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Essa estrutura foi 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-estado-e-os-tres-poderes.htm
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


criada há muito tempo pelo pensador francês chamado de Montesquieu e passou assim a 

caracterizar a República, tal como é no Brasil.  

Montesquieu, depois de muito estudar o assunto, concluiu que “tudo estaria perdido 

se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais, ou de nobres, ou do povo, 

exercessem os três poderes. Com isso ele queria dizer que, se em uma sociedade, todos 

cuidassem de tudo, nada iria funcionar. Por isso, a importância da separação dos poderes. 

Mas atenção! Apesar de separados, eles devem trabalhar de forma harmônica e 

coordenada, controlando as ações entre si. É preciso que eles se fiscalizem mutuamente, 

de modo que cada um deles garanta e avalie o funcionamento dos demais. Caso um deles 

apresente erros ou problemas, os demais devem fiscalizar e avaliar o caso. Portanto, 

nenhum deles é mais importante do que o outro. 

 

Para compreender melhor quem foi Montesquieu 
 

Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu, 
conhecido como Montesquieu, nasceu em 1689 e morreu em 
1755, era um filósofo e escritor francês. Foi ele que propôs a divisão 
dos três poderes em: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 
Judiciário. A sua proposta de divisão de poderes serve de modelo 
até hoje, principalmente para os países Republicanos como o 
Brasil. 

 

Pintura do retrato de Montesquieu   

 

Vamos agora conhecer melhor os Três Poderes do Estado no Brasil: 
 

Poder executivo: é aquele que se preocupa em aplicar as leis, as políticas sociais e 
administrar o funcionamento do país, do estado ou do município. O poder é exercido pelo 
presidente (em nível nacional), auxiliado por ministros que indica; governador (estadual e 
no Distrito Federal); e prefeito (municipal), auxiliados por secretários. 
 
Poder legislativo: é o poder encarregado de fazer as leis e fiscalizar as ações do 
Executivo. É composto pelos parlamentares, ou seja, os vereadores (municípios), os 
deputados estaduais (estados) e os deputados federais (país). Além deles, existe 
também o Senado, que é composto pelos senadores. 

 
Poder judiciário: é o poder encarregado de fazer com que as leis elaboradas pelo 
Legislativo sejam cumpridas, resolvendo os conflitos e garantindo os direitos individuais, 
coletivos e sociais. Seu órgão máximo é o Supremo Tribunal Federal (STF), cujos ministros 
são nomeados pelo presidente da República.  

 

Praça dos Três Poderes 
 

Você conhece ou já ouviu falar na Praça dos Três Poderes, que fica em Brasília? 
Nela, estão localizados os prédios que sediam os Três Poderes que governam o nosso 
país: a sede do Executivo funciona no Palácio do Planalto; a do Legislativo, no 
palácio do Congresso Nacional; e a do Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/estado/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/municipio/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/governador/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/republica/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/congresso-nacional/


 
 

 Para finalizar vamos deixar como sugestão um link explicativo de como funcionam os 
Três Poderes. O vídeo tem aproximadamente 3 minutos. Segue abaixo o endereço do 
vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7EjZgcp1bM 
 
 
Agora que você aprendeu como funciona a organização política do nosso país, 

responda as seguintes questões no caderno: 

 
1) Quais são os três poderes que orientam a nossa política? 

 
2) Quem faz parte e quais as funções dos poderes: 

 
a) Executivo 
b) Legislativo 
c) Judiciário 

 
3) Em que local do Brasil estão localizadas as sedes dos poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário? 
 

4) Você achou importante essa forma de separar os Poderes? Justifique a sua 
resposta.  

 

 

Sugestão:  Momentos felizes! ☺ 

 

Kika é uma menina muito curiosa! Dessa forma ela consegue descobrir muitas coisas! 

Descubra você também! 

 

 De onde vem a Energia Elétrica? https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc 

 De onde vem o raio e o trovão? https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08w 

 De onde vem o arco-íris? https://www.youtube.com/watch?v=DbMigMVl0Cc 

 De onde vem a onda? https://www.youtube.com/watch?v=O8eQeKn-atw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7EjZgcp1bM
https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc
https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08w
https://www.youtube.com/watch?v=DbMigMVl0Cc
https://www.youtube.com/watch?v=O8eQeKn-atw


Arte: 
 

Continuando nossos estudos sobre a sétima arte: o Cinema. 
  
A semana passada conhecemos um dos personagens mais famosos das primeiras 
comédias: Carlitos, personagem criado por Charles Chaplin. 
 
Hoje vamos conhecer como eram feitos os primeiros filmes de ficção científica.  

 

 Leia o texto abaixo: 
 
 

 

 

 
E você, prefere a comédia ou ficção científica? Por quê? 

 

 Faça um desenho no seu caderno que represente um filme que você assistiu e gostou 
muito.  

 
 



Educação Física: 
 

Na atividade de hoje vamos conhecer algumas variações do futebol. 

Atividade:  

Golzinho 

Materiais:  

04 sapatos ou chinelos e 01 bola (que pode ser confeccionada de meia ou de papel. 

Procedimentos: 

Convide as pessoas da sua casa para jogar com você. 
 
Posicione os sapatos de maneira que crie com eles dois gols (conforme desenho abaixo). 

 

 
Imagem feita pelo professor para a atividade. 

 

Agora é só jogar com as regras do futebol (será gol todas as vezes que a bola ultrapassar 
a linha imaginária entre os dois sapatos). 
 
Obs: tome bastante cuidado com os limites do campo, verifique se a área é segura e se 
realmente é possível jogar neste local. 
 
Variações: 
 
Podemos fazer esse jogo 1 contra 1 (com uma pessoa de cada time) ou até mesmo várias 
pessoas. 
 

Atividade pós aula 

 
O futebol é um esporte muito comum no Brasil, existem muitas variações regionais, por isso 
recebem os mais diversos nomes. 
  

Faça uma pesquisa de como essa modalidade de futebol (futebol golzinho) é 
chamada em outras regiões da sua cidade, seu estado ou até mesmo em outras 
regiões do Brasil.  

 
Obs: Para pesquisar podemos conversar com outras pessoas da nossa casa, pessoas com 
mais idade que nós, por exemplo. 
 

BOA ATIVIDADE! 


