
EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz 

ANO – 19ª SEMANA 

Bom dia, queridos alunos e responsáveis!  

Todos estão bem? Esperamos que sim! 

 

Na semana anterior, iniciamos a utilização do material impresso “Construindo 

aprendizagens" Informamos que os professores continuarão postando as atividades 

semanalmente no portal e orientando o uso do caderno impresso. Esperamos que as 

atividades continuem sendo realizadas. Pedimos ainda que os cadernos Construindo 

aprendizagens sejam preenchidos, somente com as orientações dos professores pelo 

portal da Educação, após o preenchimento deverá ser guardado e entregue aos 

professores em ocasião combinada. 

Importante que saibam que ao final das atividades da semana, você encontrará a 

correção das atividades da semana anterior. Fique atento, pois você tem aí uma nova 

possibilidade de rever e tirar dúvidas sobre as atividades. 

Continuaremos fazendo uso de imagens (ícones) que mostrarão o que precisa ser 

realizado (apenas lido, precisa ser copiado e registrado no caderno, precisa ser 

respondido oralmente, uso do caderno impresso ou atividade prática e fazer artístico). 

Segue abaixo os ícones e suas respectivas legendas. Seguimos juntos, porém 

distantes. Um bom trabalho para todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ATIVIDADE PRÁTICA 

 
FAZER ARTÍSTICO 

       RESPONDER ORALMENTE / CONVERSA 
CADERNO IMPRESSO 

Fonte dos ícones:  

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ - 
https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/ 

 

APENAS PARA LEITURA 

      PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Iniciadas as atividades do caderno impresso “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, pudemos relembrar o gênero textual fábulas. Nesta semana 

continuaremos explorando a fábula "O lobo e o burro" página 3. 

 

Recordamos que os personagens são animais com atitudes humanas. No 

entanto, como todos nós sabemos, os animais não falam, não fazem festa, nem 

trabalham na vida real. Eles aparecem nas fábulas para representar algo vivido pelos 

homens. E por que os autores das fábulas escolhem animais? Já pensou nisso? 

 Por exemplo, você já ouviu algo do tipo: "Você é rápido como uma lebre" ou 

"Você é esperto como uma raposa”? Essas comparações são bastante comuns, quase 

todo mundo as conhece. Na verdade, quem dá essas características aos animais é o 

homem. O lobo, por exemplo, é tido como mau, o pavão, como vaidoso, mas nenhum 

animal é, de verdade, bom, mau ou vaidoso, pois eles não pensam, não é mesmo? 

Eles, simplesmente, seguem seus instintos. Dessa forma, não é só a característica do 

animal que determina a escolha de uma personagem para a fábula, mas também a 

visão que os homens têm sobre os animais. 

 

1) Sua tarefa agora é apontar as características que cada animal costuma 

apresentar nas fábulas. 

Trabalheira – Organizada – Ingênua – Inocente – Frágil – Estúpido – Bobo – Feio – 

Agourento – Astuta – Perigosa – Esperta – Inteligente – Vagarosa – Lenta – Forte – 

Poderoso – Mau – Feroz – Vaidoso – Grande – Pequeno – Corajoso – Preguiçosa -  

Leão Forte, grande, feroz e poderoso 

Raposa  

Lobo  

Formiga  

Lebre  

Tartaruga  

Burro  



 

a) O mais esperto vence o mais ingênuo. 

b) O mais belo despreza o mais feio.  

c) Não corremos perigo quando temos um protetor.  

 Identificando o ponto de vista em que a fábula foi narrada: 

 Sabendo que a escolha dos animais para as histórias depende do ponto de 

vista que os homens têm sobre os animais, elas também podem ser contadas 

(narradas) de ponto de vista diferentes.   

 Pode ser narrada em terceira pessoa, quando o narrador conta, mas não 

participa da história, este narrador conhece toda a narrativa, detalhes e personagens, 

mas não participa dela. Enquanto que, se o narrador participa como algum 

personagem, torna a narrativa em primeira pessoa. Neste caso, ele não tem mais a 

visão ampliada como na terceira pessoa. 

 Se precisar retome a leitura da fábula O lobo e o burro, na página 3 no 

caderno Construindo Aprendizagens. 

 

3)Se o burro estivesse contando esta fábula para nós, como seria escrito o 

primeiro parágrafo? Registre em seu caderno como o trecho abaixo seria 

escrito.  

Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo o que 

ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para 

salvar a pele. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. 

Corvo  

Cão  

Rato  

Pavão  

Cigarra  

2) Observe algumas situações que poderiam ser representadas com 

fábulas e escolha os animais que mais combinam com cada uma delas.  



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Relei a fábula O lobo e o burro, na página 3 no caderno Construindo 

Aprendizagens. 

 

4) Agora responda:: 

A) O que o autor quis evidenciar nesta fábula? 

(    ) A amizade dos animais  (   ) A esperteza do burro 

 

B) Qual era a intenção do lobo espiando o burro? 

  (    ) Assustá-lo (    ) Comê-lo  (    ) Conhecê-lo (   ) Machucá-lo. 

 

5) Os sinais de pontuação que aparecem no trecho a seguir são 

respectivamente:  

“__ Ai, ai, ai! Por favor, tire o espinho de minha pata! ” 

(   ) aspas, ponto final, travessão, virgula, ponto de interrogação e aspas. 

(   ) aspas, travessão, virgula, ponto de exclamação, virgula, ponto de exclamação e 

aspas. 

 

Referência: 

RIBEIRO, L.C.SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO FÁBULA DESTINADA A ALUNOS DO 4º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A PLATAFORMA DIGITAL EDMODO. Orientador: Prof. Dr. 

Gerson Tenório dos Santos. 2018. Dissertação (Mestrado em Práticas Docentes no Ensino 

Fundamental) - UNIMES - Universidade Metropolitana de Santos, Santos-São Paulo, 2018. 

 

 

 

 

 

 



Matemática 

 

Semana passada, descobrimos quais eram as sequências numéricas e 

analisamos algumas situações problemas com o apoio do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Nesta semana vamos compreender os relógios. 

Relógio analógico                      Relógio Digital 

  Na 9ª semana de atividades no portal, trabalhamos com relógio, agora vamos 

relembrar. 

Observe como é feita a leitura das horas nos relógios analógicos e digitais. 

 

 

Relógio 

 

 

Hora marcada 

 

Leitura de tempo no relógio 

 

Analógico 

8h 

O ponteiro menor marca as horas 

(h=horas) e o ponteiro maior marca os 

minutos (min.= minutos) 

 

Digital 

 

8:00 
O número de horas aparece antes dos dois 

pontos 

 

 



Observe os relógios: 

                                       

                                                 

 

 

 

 

Vamos ver se você entendeu, pegue o caderno “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, na página 26 e realize a atividade 8. Agora que você já aprendeu 

como funcionam os relógios, vamos determinar que horas são nos relógios abaixo. 

 

01 - Observe os relógios abaixo e escreva as horas que estão marcando cada 

um deles em seu caderno: 

 

 

 

 

 _________________ ___________________           _________________ 

(Arquivo professora Sandra)  

2 – Agora no seu caderno, desenhe os relógios e represente as horas a seguir. 

Mas faça relógio digital e analógico, como no exercício do caderno Construindo 

Aprendizagens.  

a)15h40min         b) 17h15min     

14:00

0 

15:00

0 

13:00

0 

 13 horas corresponde a 1 hora - dizemos 1hora da tarde. 

 14 horas corresponde a 2 horas - dizemos 2 horas da tarde. 

 15 horas corresponde a 3 horas - dizemos 3 horas da tarde. 

A  B

B 

C  



c) 11h00min        d) 00h00min   

 

 

e) 08h45min       f)   10h35min     

 

 

g) 13h20min 

 

3- Gustavo não pode se atrasar, vamos ajudá-lo. 

 

 

 

 

Fontes das Imagens: 

https://www.a77.com.br/relogios/relogio-pm-6-3.gif 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images? 

https://thumbs.dreamstime.com/z/menina-da-crian%C3%A7a-de-oito-anos-que-olha-seu-

rel%C3%B3gio-surpreendido-quando-64332038.jpg 

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/plano-de-aula-medidas-de-tempo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo estuda na Escola Átila Ferreira Vaz, ele precisa chegar à 

escola às 13h. Da sua casa Gustavo leva 20 minutos para chegar à 

escola. Responda no seu caderno que horas Gustavo precisa sair 

de casa para chegar à escola sem atrasos? 

https://www.a77.com.br/relogios/relogio-pm-6-3.gif
https://thumbs.dreamstime.com/z/menina-da-crian%C3%A7a-de-oito-anos-que-olha-seu-rel%C3%B3gio-surpreendido-quando-64332038.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/menina-da-crian%C3%A7a-de-oito-anos-que-olha-seu-rel%C3%B3gio-surpreendido-quando-64332038.jpg
https://atividadespedagogicasuzano.com.br/plano-de-aula-medidas-de-tempo/


CIÊNCIAS 

 

Olá queridos alunos! Espero que todos estejam muito bem, seguindo as 

recomendações dos órgãos de saúde em relação à esta época de pandemia que 

estamos vivenciando, e cuidando de si e de todos que estão à sua volta! 

 

Nesta semana, daremos continuidade ao trabalho que iniciamos na semana 

passada. Mas diferentemente da anterior, onde nosso foco foi a alimentação saudável, 

desta vez iremos focar na atividade física, pois como sabemos ela é muito importante 

para manter a saúde física e mental. 

 

Voltando na página 28 do caderno “Construindo aprendizagens”, temos a 

seguinte colocação: 

 

     

Reflita sobre o que você acabou de ler e logo em seguida, responda às 

questões no seu caderno: 

1) Você gosta de praticar atividades físicas? Quais são as atividades que você 

mais gosta de praticar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Durante este período de quarentena que estamos passando, ficou mais difícil 

para você realizar as atividades que mais gosta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



3) O que você e seus familiares têm feito para se manter ativos, mesmo no 

período de quarentena e afastamento social? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4) Sabia que podemos realizar muitas atividades físicas mesmo em casa, sem nos 

expormos ao risco de contrair uma doença como COVID-19, por exemplo? 

Vamos exercitar! Abra seu caderno Construindo Aprendizagens da página 37 a 

43 e vamos nos exercitar. 

 Vamos alongar, mas com supervisão de um adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

Nesta semana, iniciaremos o nosso trabalho, em Geografia, juntamente com 

o caderno que vocês receberam, “Construindo Aprendizagens”. 

 

Um pouco das regiões brasileiras. 

A regionalização atual foi elaborada, pelo IBGE, em 1970, mas adaptada em 1990 

em virtude das alterações realizadas pela Constituição Federal de 1988. E assim 

ficou definida a divisão territorial brasileira que permanece até hoje.  

 

  Abra o caderno Construindo Aprendizagens na página 32, faça a 

atividade 2, lendo o texto “O Brasil e suas regiões” e observe o mapa 

detalhadamente. 

 

Lemos no texto da página 32, que as unidades federativas foram agrupadas 

segundo as suas semelhanças, que podem ser físicas, econômicas, sociais e 

culturais. 

Vamos conhecer essas semelhanças na REGIÃO NORTE 

 

A Região Norte é a maior região em extensão territorial. 

 



A Região Norte abrange sete estados, correspondendo a um pouco mais de 

45% do território brasileiro. Possui uma área de, aproximadamente, 3.853.676,948 

km2. 

População: Segundo o IBGE, a região abriga cerca de 18.182.253 milhões de 

habitantes. A densidade demográfica é de 4,72 habitantes por km2. 

Economia: A região baseia-se nas atividades primárias como extrativismo mineral e 

vegetal, agricultura e pecuária, e também em atividades do setor secundário, nas 

indústrias. 

Aspectos naturais: Nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, a 

Floresta Amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia do Rio 

Amazonas. Predomina nela o clima equatorial úmido, com um regime de chuvas bem 

definido e umidade do ar elevada. 

Na 14ª semana das atividades postadas no Portal de Educação, começamos o estudo 

sobre as regiões e seus biomas e você se lembra que vimos sobre a Floresta 

Amazônica? Se precisar retome a leitura. 

 

Agora, para conferir toda a extensão do clima equatorial na Região Norte abra 

na página 34 e observe o mapa 

 

Quais observações você faz da extensão (tamanho) do clima equatorial na 

Região Norte em relação aos climas das demais regiões. 

 

Fonte de Pesquisa: 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regioes-brasileiras.htm 

https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/ 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-distribuicao-populacao-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/pecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-industrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-vegetacao-clima-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bacia-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bacia-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/clima-equatorial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regioes-brasileiras.htm
https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/


HISTÓRIA 

Há algumas semanas estamos estudando a sobre a nossa cidade. Nessa 

semana vamos continuar e entender um pouco sobre o bairro e as ruas. 

 

A história dos bairros 

Bairro é cada uma das partes em que se divide a cidade. Existem bairros populosos, 

bairros que são chamados de periferia, bairros agitados, como o centro e bairros 

calmos, onde só existem moradias. 

Os bairros também têm história. Como quando se formaram as modificações que 

sofreram, os fatos que ali aconteceram, as pessoas que participaram de sua 

construção, aquelas que vivem atualmente, tudo isso faz parte da história dos bairros. 

 

Ruas de ontem e ruas de hoje 

Os espaços que os seres humanos constroem também contam histórias. Quem 

nasceu e viveu toda a vida na mesma rua pode notar as mudanças ocorridas nesse 

intervalo de tempo. Também pode perceber se alguns prédios, a iluminação ou o 

calçamento da rua foram modificados. O mesmo pode acontecer em ruas, praças ou 

avenidas por onde você passa com frequência. 

Até cerca de 100 anos atrás, as ruas não eram asfaltadas, e somente aquelas 

consideradas mais importantes tinham calçamento. 

Em alguns lugares, as ruas eram revestidas de pedra. Em outros, era comum o uso de 

seixos rolados (pedras arredondadas).  

O nome das ruas 

No Brasil, existem ruas, praças, avenidas, largos, túneis e pontes que têm nome de 

personalidades do cenário político, religioso, científico e artístico, como Getúlio 

Vargas, José de Anchieta, Padre Feijó, Santos Dumont, Castro Alves, Elis Regina. 



Há também nomes de ruas que estão ligados a datas históricas, como Sete de 

Setembro, Quinze de Novembro, Treze de Maio e nomes de acontecimentos ou fatos 

como, por exemplo, Praça da República, Rua da Abolição, Ladeira da Constituição etc. 

 

https://www.sohistoria.com.br/ef1/organizacoes/p2.php 

Muitos desses nomes se repetem em várias cidades do Brasil, pois 

homenageiam pessoas, acontecimentos ou datas importantes para a história 

do país. Outros nomes, ligados a personagens e acontecimentos locais, existem 

apenas em alguns bairros, algumas cidades ou alguns municípios. 

https://www.sohistoria.com.br/ef1/organizacoes/p2.php 

Após a leitura do texto acima responda em seu caderno as questões abaixo: 

Pesquise com seus familiares se for necessário:  

 Nome da rua onde você mora: ________________________________ 

 Curiosidade sobre a escolha desse nome:_______________________ 

 Nome do seu Bairro_________________________________________ 

 Curiosidade sobre o seu bairro________________________________ 
 

Fonte dos textos e imagens 

https://www.significados.com.br/logradouro/ 

https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-logradouro/ 

https://www.correios.com.br/enviar-e-receber/ferramentas/cep 

https://www.sohistoria.com.br/ef1/organizacoes/p2.php
https://www.sohistoria.com.br/ef1/organizacoes/p2.php
https://www.significados.com.br/logradouro/
https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-logradouro/
https://www.correios.com.br/enviar-e-receber/ferramentas/cep


ARTE 

 

ARTES VISUAIS- Música- Criação de copofone 

 

Nesta semana iremos dar continuidade à experimentação musical que vocês 

começaram na aula anterior, no Caderno “Construindo Aprendizagens" na página 35. 

 

 Novamente faça a leitura das páginas 35 e 36 e siga passo a passo as 

orientações para a construção do copofone. 

Desta vez coloque os copos na seguinte ordem: o copo mais cheio irá ser o 

primeiro da fileira e você colocará um papel em baixo dele escrevendo "Dó" , ou seja, o 

primeiro copo será a nota musical "Dó". O segundo copo, que terá um pouco menos 

de água será a nota "Ré". O terceiro copo terá menos água do que o segundo, e será 

a nota "Mi"   assim por diante, o quarto copo será a nota "Fá", o quinto a nota "sol", o 

sexto a nota "La", o sétimo a nota "Si", desta forma criaremos uma sequência de 

notas que irá da mais grave até a mais aguda, ou seja o copo mais cheio terá uma 

nota mais grave e o copo mais vazio terá uma nota mais aguda. Se você conseguir 7 

copos "iguais", poderá brincar como se fosse as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, 

Sol, Lá, Si. Lembrando que os copos devem ser organizados em fileiras começando 

com o mais cheio e terminando com o que terá só um pouquinho de água. 

Agora você irá criar uma melodia escrevendo no caderno de Arte uma 

sequência de notas musicais e depois irá produzir o som da sequência tocando nos 

copos.  

Você irá fazer um teste, tocando as seguintes notas conforme a sequência 

abaixo você irá lembrar uma música clássica bem conhecida que é a "Nona Sinfonia" 

de Beethoven, porém ela está diferente da tonalidade original, pois eu adaptei a 

música, para que pudesse ser tocada nos copos. 

Sequencia: MI, MI, FÁ, SOL, SOL, FÀ, MI, RÉ, DÓ, DÓ, RÉ, MI, MI, RÉ, RÉ 



Observação: Se os copos forem de formatos diferentes, a afinação não será 

muito compatível com os níveis de água. Neste caso, vocês irão testar cada um deles 

para ver qual será o mais GRAVE ou AGUDO, e depois organizar em ordem crescente 

de sons graves para os agudos. 

 

Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educação Física  

 

As práticas corporais são ótimas ferramentas para o desenvolvimento da 

coordenação motora fina, agilidade e tempo de reação. O desenvolvimento das 

capacidades físicas e habilidades motoras proporcionam aos alunos um repertório 

motor para entrada das demais atividades da cultura corporal do movimento. 

 Vamos retomar nosso caderno Construindo aprendizagens, fazendo o 

alongamento orientado nas páginas de 37 até 43. Vamos lá, você já está acostumado e 

sabe da importância do alongamento antes das atividades físicas. 

 

Vamos continuar com nossas brincadeiras e nessa semana vamos acertar o 

alvo. 

 

Material: 

Fita crepe, giz, ou qualquer material que possa marcar onde ficaram os copos; 

4 copos de plástico ou descartáveis, potes de plástico entre outros 

De 4 a 8 bolinhas que pode ser de gude, papel, desodorante rolon, ping pong etc... 

2 participantes 

Alvo certo 

Faça uma linha reta no chão, na horizontal; 

Marque 60 centímetros (medida de 2 réguas) de distancia e a partir daí faça 3 X na 

direção vertical com intervalos de espaço (1 régua) entre eles; 

 Uma pessoa fica na posição de arremesso (no X) a outra fica atrás dos copos, 

tentando capturar a bolinha com o copo de sua direção, antes que ela ultrapasse a 

linha onde estão os copos. Pode-se fazer uma rodada de 4 bolinhas em cada 

marcação, para tornar a brincadeira desafiadora. 

Recapitulando: a pessoa começa jogando a bolinha em direção ao copo adversário 

essa deve capturar a bolinha e colocar dentro antes que ela ultrapasse a linha traçada 

no chão, após as 4 bolinhas serem jogadas, o arremessador avança para a marca 



mais próxima até chegar na última marca (X), feito isso quem estava jogando as 

bolinhas vai para a linha com os copos, após todas as rodadas de ambos, vamos 

contar os pontos.  

                                             

                                             

Fotos produzidas pela professora. 

Sugestão de vídeo para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=D6-UuU6QfBU 

 

  

 Anote os pontos de cada um a cada rodada.  

  

  

 

         Referências 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6-UuU6QfBU acesso em : 10/08/2020 

https://criartes.webnode.com.br/brincadeiras/ acesso em 10/08/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=D6-UuU6QfBU
https://www.youtube.com/watch?v=D6-UuU6QfBU
https://criartes.webnode.com.br/brincadeiras/


ATENÇÃO! 
Agora que você já fez as atividades da semana, está na hora de conferir as atividades 

da semana passada, para ver se está tudo certo! Se houver necessidade, faça as 

correções que forem necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividades do Portal da Educação: 

A) A cigarra e a formiga          B) O leão e o rato      

B)  A lebre e a tartaruga          D) A raposa e as uvas 

  O LOBO E O BURRO - Página: 4 

A) Introdução 

Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo o que 

ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para 

salvar a pele. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. 

Quando o lobo apareceu, o burro, todo choroso, contou que tinha pisado num 

espinho pontudo. 



B)      Desenvolvimento 

- Ai, ai, ai! Por favor, tire o espinho de minha pata! – implorou – Se você não tirar, 

ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. 

O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço, por isso quando o 

burro levantou a pata ele começou a procurar o espinho com todo o cuidado. 

Nesse momento o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria 

do lobo.  

c)     Desfecho 

Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para 

longe dali. 

 

RESPOSTAS DE MATEMÁTICA 

 Atividade1 página 19  

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

 

 Atividade 2 páginas 19 e 20  

A) 15 minutos no microondas + 10 minutos no fogo convencional = 15 + 10 = 25 

RESPOSTA: O arroz ficará pronto no fogo convencional em 25 minutos. 
 

B) R$ 4,00 + R$ 5,00 + R$ 2,00 = R$ 11,00. 
 

C) Rose levou R$ 20,00, ela gastou R$ 11,00. Teve troco de R$ 9,00. 
 

D) Entendimento 1: Se ela dividiu os chicletes entre ela e as amigas (9 chicletes 

dividido pelas 3 meninas) cada uma das amigas ficaram com 3 chicletes 

 

Entendimento 2: Se ela dividir, os 9 chicletes, somente entre as duas amigas cada 

uma das amigas vai ficar com 4 chicletes e sobrará 1 chiclete. 

 
 



 

Atividades do Portal da Educação 

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

 

A) Segredo foi aumentar  2 números de cada resultado . 

125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 

 

B) Segredo foi  aumentar 15 números de cada resultado . 

300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 

 

C)Segredo foi diminuir 10  números de cada resultado. (decrescente) 

499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 

 

D)Segredo é diminuir 1 número de cada resultado ( decrescente). 
 

 

Situações problemas 

A) Luíza gastou R$15, 00 com Arroz; (5X3,00= 15,00) 

B) Luíza gastou R$ 30,00 com feijão; (6X5,00= 30,00) 

C) Luíza gastou no supermercado R$ 53,80. (15,00+ 30,00+ 8,80) =Açúcar= 4x 2,20= 

8,80 

D) Ela levou em sua sacola 15 pacotes de 1 quilo. 

 

 

RESPOSTAS DE CIÊNCIAS 

 Página 28 

A) Comer frutas, legumes e verduras diariamente, evitar refrigerante e salgadinhos, 

beber pelo menos 2 litros de água por dia, fazer as refeições em ambientes 

calmos e não comer em excesso. 

B)  Resposta pessoal 

1) Café da manhã: resposta pessoal 

Almoço: resposta pessoal 

Jantar: resposta pessoal 



Atividades do Portal de Educação: 

2) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno seja capaz de identificar o que está 

adequado ou inadequado em sua alimentação, e com isso tenha o desejo de 

melhorar este fator. 

3) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno após verificar a qualidade de sua 

alimentação, seja capaz de propor alimentos mais saudáveis em substituição 

aqueles que não são saudáveis. 

 

RESPOSTAS DE GEOGRAFIA: 

Atividades do Portal de Educação: 

Atividade 1- Resposta: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e 

Pantanal. 

Atividade 2 – Resposta: Não. 

Atividade 3- Resposta: Maior. 

Atividade 4- Resposta: Menor 

 

RESPOSTA DE HISTÓRIA 

Página 31 

Atividade 1- Público, privado, privado, público 

Atividade 2- resposta pessoal 

Atividade 3-   

Espaços Públicos: escolas, praça, parque ecológico, Cine Eldorado, UBS Eldorado 

entre outros.  

Espaços privados: Lojas, Casas, Fábricas. 

 

 

 


