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 Escolha na semana um horário para o estudo. 

 Sempre que possível, assista os vídeos sugeridos pelos 

professores, pois eles te ajudarão a compreender os 

conteúdos.  

 Mesmo que você já saiba fazer; realize apenas as 

atividades indicadas neste material. 

 Todas as atividades aqui propostas complementam o 

caderno “Construindo aprendizagens”, portanto 

acreditamos que quanto mais o aluno praticar, mais ele irá 

aprender.  

 Nesta semana iremos aplicar as atividades e na próxima 

você poderá conferir a correção no gabarito, que fica no 

final deste material. Você pode corrigir as atividades 

colocando um sinal de certo (igual fazíamos em sala de 

aula). Caso tenha errado, observe qual é a sua dificuldade 

e se necessário fale com uma das professoras através do 

Facebook da escola.  
https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 

Semana 22- 08/09 a 12/09  

 

MAIS UMA SEMANA SE INICIA E ESPERAMOS QUE ESTEJAM TODOS BEM E SE 

CUIDANDO: USANDO MÁSCARA E HIGIENIZANDO CONSTANTEMENTE AS MÃOS. 

 NAS PRÓXIMAS SEMANAS ESTAREMOS CONCILIANDO AS ATIVIDADES ONLINE AO 

MATERIAL QUE VOCÊS RECEBERAM: O CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”. 

 

ORIENTAÇÕES ACERCA DO MATERIAL: 

 

NAS ÚLTIMAS FOLHAS DESTE MATERIAL ESTAMOS ENVIANDO ATIVIDADES 

ADAPTADAS, SÃO ATIVIDADES MAIS SIMPLES, DE ACORDO COM AS DIFICULDADES QUE 

NOTAMOS EM SALA DE AULA. NESTE CASO, É NECESSÁRIO QUE OS RESPONSÁVEIS 

LEIAM AS COMANDAS (PERGUNTAS) PARA A CRIANÇA E A AUXILIE NA REALIZAÇÃO. 

ATENÇÃO: OS ALUNOS QUE JÁ SABEM LER NÃO PRECISAM FAZER ESTAS PÁGINAS. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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ATRÁS 
ESQUERDA DIREITA 

Á FRENTE 

ENTRE 

MATEMÁTICA 

Nesta semana iremos relembrar LOCALIZAÇÂO. Vamos rever a importância de reconhecer as 

direções para melhor nos localizarmos. Depois desta revisão você irá realizar as atividades 

propostas no CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” que contribuirá para um melhor 

aprendizado do conteúdo estudado. 

 

QUANDO PENSAMOS EM LOCALIZAÇÃO, ALGUMAS PALAVRAS SÃO FUNDAMENTAIS. 

❖ OBSERVE: 

 

 

 

 

 

PARA ABSORVERMOS MAIS O CONCEITOS DAS DIREÇÕES, QUE TAL TREINARMOS UM 

POUCO? 

1. Observe a placa abaixo e responda o que se pede. Não se esqueça de registrar as respostas 

em seu caderno. 

 

                     

Google Imagens 

 

A. Como faço para chegar ao centro? 

B. O que está localizado na primeira à esquerda? 

C. Qual a localização do restaurante? 

D. O que está localizado na primeira saída à direita? 
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E. Como você explicaria para uma pessoa que quer ir a cachoeira, mas está no centro? 

2- Observe o mapa e responda: 

 

 
Fonte: www.professoracarol.com.br 

 

A. Quantas ruas o aluno precisa atravessar para ir da escola até a biblioteca a pé pelo caminho 

mais curto?   

B. O ônibus vermelho virou à esquerda e, depois à direita. Passou pelo shopping, seguiu em 

frente e parou. Onde ele pode estar? 

C. O ônibus verde passou pelo supermercado, virou à esquerda e parou na frente do primeiro 

edifício. O que fica neste edifício? 

 

3- Registre a localização das figuras abaixo: 

 

Fonte: www.alfakids.com.br 
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A. O gato está em qual lado? 

B. Quem está entre o gato e a mesa? 

C. O que está abaixo da mesa? 

D. O que está em cima da mesa? 

E. Em que direção o gato está olhando? 

F. O gato está à frente ou de costas para a menina?  

G. A menina está sentada em qual direção? 

H. A mesa está em qual lado do quadro? 

I. O que está acima da cabeça da menina? 

 

4- Observe a imagem e responda o que se pede: 

  

 

 

A. De acordo com a imagem, você está no ponto A .  

A. Saindo do ponto A, como faz para chegar até a rotatória no centro? 

B. Descreva qual o caminho mais curto, saindo do ponto A até chegar ao ponto D? 

C. Agora no caminho mais longo, como chegar até o ponto G saindo do ponto C? Explique. 

D. O que está entre o ponto E  e o ponto C. 

E. Quem está à direta do campo de futebol? 

F. Quem está à esquerda do circo? 

G. Quem está à frente da delegacia ( PONTO E) ? 

H. Quem está atras do Centro? 

A 
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I. Quem está a frente do centro? 

J. Explique como faço até chegar ao ponto A, saindo do ponto F. 

 

5-  Oberve a fila do cinema e responda: 

 

Fonte: www.pinterest.com.br 

A. Quem está à esquerda de Carla? 

B. Quem está atrás de Maísa? 

C. Quem está atras de Beatriz? 

D. Carla está virada para esquerda ou direita? 

E. Quem está à direita de Ricardo? 

F. Quem está à frente de Paula? 

G. Qual os dois personagens ao centro da figura? 

H. Quem está entre Paula e Marcos? 

I. Quem é o 6° da fila? 

J. Qume é o último da fila? 

 

AGORA QUE JÁ RELEMBRAMOS E TREINAMOS BASTANTE SOBRE 

LOCALIZAÇÃO, VAI ATÉ AS PÁGINAS  27, 28 E 29 EM SEU CADERNO 

“CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” E RESOLVA AS ATIVIDADE 13 E 

14. 
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PORTUGÛES 

Na semana passada você aprendeu mais um pouco sobre “cartaz”, sua função e estrutura. Observe 

atentamente o cartaz abaixo: 
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Fonte: http://artecult.com/coronavirus-e-a-turma-da-monica/ 

 

Você observou que foram utilizada as personagens da história em quadrinhos para ilustrar 

o cartaz sobre o COVID 19? 

 Já vimos que as Histórias em Quadrinhos além de contar histórias bem legais, podem 

também ilustrar cartazes para informar sobre um assunto.  

 Observe essa tirinha, ela traz uma informação sobre como economizar água de uma 

forma mais divertida, um CARTAZ ILUSTRADO COM UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS: 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/431923420506701579/ 

http://artecult.com/coronavirus-e-a-turma-da-monica/
https://br.pinterest.com/pin/431923420506701579/
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Por serem mais fáceis de ler e interessantes de ver, muitas instituições utilizam das histórias em 

quadrinhos para facilitar o entendimento do assunto e atrair mais pessoas, por ter desenhos ao 

invés de somente letras. 

  Já falamos bastante sobre isso, durante as aulas online, não é mesmo? Então vamos 

realizar algumas atividades. 

 

➢ ATIVIDADE 01: 

 Observe os quadrinhos abaixo. Observe que a ordem dos acontecimentos está fora do 

lugar. No seu caderno, reescreva a história na ordem certa. 

 
Fonte: https://miriamveiga.com.br/quadrinhos-sequencia-logica-os-tres-porquinhos/ 

 

 

https://miriamveiga.com.br/quadrinhos-sequencia-logica-os-tres-porquinhos/
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ATIVIDADE 02: 

No caderno “Construindo Aprendizagens” realize a ATIVIDADE 08. Você 

precisará ler a tirinha da página 13 e fazer a interpretação da página 14. 

 

GEOGRAFIA 

Nesta semana daremos continuidade às atividades de geografia, onde faremos uma breve revisão 

das atividades sobre a vida no campo, como vivem e que tipo de atividade econômica exercem. 

➢ ATIVIDADES 

 

1) De acordo com a imagem abaixo, responda as seguintes questões: 

 

            

                                                                            www.cartacampinas.com.br 

 

A. QUAIS ELEMENTOS DA PAISAGEM APARECEM NESTA IMAGEM? 

B. QUE TIPO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA APARECE NA IMAGEM? 

http://www.cartacampinas.com.br/
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LAZER NO CAMPO 

NO CAMPO PODE SER DESENVOLVIDAS 

ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO: 

➢ PESCA EM RIOS, PASSEIOS 

ECOLÓGICOS, COMO TRILHAS OU BANHO DE 

CACHOEIRA, ESPORTES DE AVENTURA OU 

APENAS CURTIR A PAISAGEM DA NATUREZA.  

           

Google Imagens 

 

2. De acordo com o texto responda: 

A. QUAIS AS ATIVIDADES DE LAZER FORAM CITADAS NO TEXTO? 

B. VOCÊ CONHECE ALGUMA OUTRA ATIVIDADE DE LAZER QUE PODEM OCORRER 

NO CAMPO? QUAL? 

 

3. Separe em seu caderno, os produtos que são produzidos pela agricultura e pela pecuária: 

 

  

   CARNE                      TOMATE          CENOURA         ALFACE 

   OVOS                          MAÇÃ              LEITE                 ABACAXI 
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4. Pesquise e responda: 

 

 

ALÉM DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, QUE OUTRAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS SE DESENVOLVEM NO CAMPO? DESCREVA E 

MONTE UM TEXTO EM SEU CADERNO. 

HISTÓRIA 

Nesta semana daremos continuidade as atividades de história, conhecendo um pouco mais sobre 

os patrimônios históricos do Brasil e suas diferentes definições. 

A PRESERVAÇÃO DAS PRIMEIRAS CIDADES URBANAS 

Cada cidade tem uma história diferente, considerando sua origem, as atividades econômicas 

que influenciam seu crescimento, seus habitantes, os tipos de construções e os lugares de 

convivências, além dos hábitos e costumes da população. 

Em algumas cidades, pode existir uma construção antiga que é considerada como 

patrimônio. Isso significa que a construção é importante para o local. 

 PATRIMÔNIO 

AGRICULTURA PECUÁRIA 
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  É um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu 

povo e sua relação com o ambiente e revela marcas valiosas com o passado que devem ser 

ensinadas para as futuras gerações. 

Quando a construção recebe o titulo de patrimônio, precisa receber tratamento e proteção para 

sua preservação. 

➢ ESTA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, TAMBÉM CONHECIDO PELA 

POPULAÇÃO LOCAL DE “SANTA” ESTÁ LOCALIZADA NO BAIRRO DA SERRARIA, EM 

DIADEMA, E É CONSIDERADO UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal 

Existem também os patrimônios culturais, ou imateriais, que são os costumes, as danças, as 

festas, as comidas que fazem parte de uma determinada região e adquirem sua importância 

histórica, como por exemplo, o frevo, a capoeira, o carnaval, etc. 

 

➢ ESTA IMAGEM REPRESENTA O CARNAVAL DA BAHIA, CONHECIDO NO BRASIL 

INTEIRO E FAMOSO POR SUA TRADIÇÃO. 
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                                                                        www.queroabada.com.br 

 

AGORA QUE VOÇÊ JÁ SABE O QUE É PATRIMÔNIO RESPONDA: 

 

1) O QUE É PATRIMÔNIO? 

 

2) O QUE PATRIMÔNIO CULTURAL? 

 

3) POR QUE É IMPORTANTE QUE TODOS NÓS COLABOREMOS NA PRESERVAÇÃO 

DOS PATRIMÔNIOS? 

 

 

 

 

CIÊNCIAS  

Na semana passada, você viu um pouco sobre a higiene pessoal, inclusive de como lavar bem as 

mãos, não só pelo período de pandemia que estamos passando, mas por ser necessário para 

manutenção da nossa saúde! 

 Uma das coisas que usamos muito pra higiene do ambiente e do corpo é a ÁGUA. Por isso 

temos que ter cuidado para usar com responsabilidade, para que não acabe a água potável no 

planeta.  

http://www.queroabada.com.br/
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 VEJA ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A ÁGUA: 

 

O QUE É A ÁGUA? 

A água é uma das substâncias mais comuns em nosso planeta. Toda 

a matéria (ou a substância) na natureza é feita por partículas muito 

pequenas, invisíveis a olho nu, os átomos. 

Cada tipo de átomo pertence a um determinado elemento químico. Os 

átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono e cloro são alguns exemplos de elementos químicos que 

formam as mais diversas substâncias, como a água, o gás carbônico, etc. 

Os grupos de átomos unidos entre si formam moléculas. Cada molécula de água, por 

exemplo, é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A molécula de água é 

representada pela fórmula química H2O.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://pt.quora.com/Por-que-a-%C3%A1gua-%C3%A9-um-solvente-universal 

 

02 moléculas de hidrogênio e 01 de oxigênio. 

Por isso H2O 

  

 

https://pt.quora.com/Por-que-a-%C3%A1gua-%C3%A9-um-solvente-universal
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No caderno “Construindo Aprendizagens”, vá até a Atividade 01 da 

página 29, e inicie a leitura sobre os cuidados que devemos ter no uso da 

água. O texto continua até a página 30. Leia com atenção, para poder realizar 

a atividade.  

Na página 31 e responda as questões referentes ao uso responsável da água. 

Você precisará conversar com um adulto, caso não saiba as informações necessárias. As 

perguntas terminam na página 32, onde você finalizará com um lindo desenho de alguma ação sua 

e de sua família. Bom trabalho! 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Com o objetivo de desenvolver e/ou aprimorar a percepção visual e espacial, além do movimento 

de pinça, realizaremos na aula de hoje a brincadeira “queimada de tampinha”. A queimada de 

tampinha, assim como os jogos de tabuleiro, será desenvolvida em um espaço pré-determinado, 

por isso será necessário criarmos o território do jogo no chão ou outra superfície lisa para que as 

tampinhas deslizem com facilidade.  

                 

SE NÃO CUIDAR, PODE ACABAR! 

       Ao contrário do que parece, a água é um recurso natural 

esgotável. Estudos sobre o sistema hídrico mundial são 

unânimes em indicar que, se a média de consumo global não 

diminuir no curto prazo, teremos problemas de escassez.  

      O Brasil, que tem uma parcela significativa de água doce, 

também está ameaçado. 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/7528/se-nao-cuidar-pode-acabar 

     

https://novaescola.org.br/conteudo/7528/se-nao-cuidar-pode-acabar
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MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 11 tampinhas de garrafa (pelo menos 1 deve ser de cor diferente) 

- Fita adesiva, giz ou outro objeto para demarcar o território.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

 

Com ajuda da família, inicie preparando o território do jogo, preferencialmente realize a atividade 

no chão ou outro espaço liso para que a tampinha deslize facilmente. Com o auxílio de uma régua 

para calcular o espaço, desenhe um quadrado de aproximadamente 1 metro quadrado, ou seja, 

cada linha deverá medir 100 centímetros (imagem 1). Após corte o quadrado exatamente ao meio, 

formando dois retângulos (imagem 2). Finalize organizando as tampinhas, 5 em cada lado do 

território demarcado e 1 tampinha de cor diferente sobre a linha central (imagem 3). 

 

 

 

REGRAS DO JOGO:  

 

Organize as tampinhas no território de jogo, 5 tampinhas em cada lado e 1 tampinha em cima da 

linha central (após organizar as suas 5 tampinhas, não poderá ser alterado o local delas durante a 

partida), defina quem iniciará o jogo (por meio de uma disputa de par ou ímpar, pedra, papel, 

tesoura - jokenpo ou até mesmo lançando a sorte através do cara ou coroa com uma moeda).  
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O primeiro a jogar, deve utilizar o dedo indicador e o polegar para realizar o movimento de ‘pinça’ 

e acertar a tampinha de cor diferente que deve estar posicionada em cima da linha central do 

território de jogo, fazendo o papel da bola.  

 

O objetivo é fazer com que a tampinha que está fazendo o papel da bola acerte as tampinhas do 

seu adversário. Caso consiga acertar, a tampinha que foi ‘queimada’ pela bola é retirada do jogo. 

 

Assim como na brincadeira tradicional, apenas a primeira tampinha a ser acertada pela ‘bola’ é 

retirada do jogo por rodada, sendo permitido apenas uma tentativa por rodada, ou seja, acertando 

a tampinha adversária, retira-se a tampinha queimada e será a vez do adversário realizar sua 

jogada, caso não acerte nenhuma tampinha do adversário, não é retirado nenhuma peça e será a 

vez do adversário realizar a sua jogada, podendo sempre levar a “tampinha bola” até a linha central. 

Vence a partida o primeiro jogador que conseguir retirar todas as tampinhas do seu adversário.  

 

EM CASO DE DÚVIDAS, SUGERIMOS ASSISTIR O VÍDEO A SEGUIR:  

Queimada de tampinha - Educação Física em casa: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vJBtZITdrWY 

   

FONTE:  

Canal Educação Física - Prof. Marcos Renato Araújo - Queimada de tampinha - Educação Física 

em casa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I&t=51s.Acesso: 

27/08/2020. 

 

ARTE 

 

Objetivo: ao brincar a criança cria conexões com o mundo social, sendo assim, o brincar vem da 

própria criança. Brincando elas aprendem a interagir em si, deixando fluir sua imaginação. Desse 

modo, aprende a lidar com o mundo formando sua personalidade e recriando situações do 

cotidiano. 

De onde vêm as brincadeiras? Ninguém responde com certeza. Elas são universais e fazem parte 

da cultura popular como a literatura oral, a música, a culinária. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJBtZITdrWY
https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I&t=51s
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A brincadeira pode ser considerada uma linguagem 

Homero fala de jogos infantis na “Odisseia”. Em túmulos de crianças do século 4 a.C., na 

Grécia, foram encontradas bonecas. Mas é impossível dar a palavra final sobre a origem de uma 

brincadeira, pois ela ganha variantes e se transforma no tempo e no espaço.  

As primeiras famílias europeias que chegaram ao Brasil durante a colonização trouxeram a 

boneca, o pião e o soldadinho. E, também, monstros e gigantes, ogros e “trolls”, sereias e duendes, 

junto com canções de ninar e contos de fada. 

Os africanos também contribuíram com criaturas que assustavam as crianças, como o tutu-

marambá, o quibungo e o nironga. 

Há referências de que as danças de umbigada têm origem africana. Em 1928, Simões Lopes 

Neto escreveu que certas danças teriam características indígenas e traços portugueses, como o 

sapateado. As danças tinham nomes indígenas como anu e tatu, além de chimarrita, chico, galinha-

morta, e eram dançadas em bailes chamados fandangos que, a partir de 1840, foram sendo 

substituídos pelas danças vindas da Europa. Eram divertimentos tanto das classes altas quanto 

das senzalas. 

Muitas dessas danças passaram para as rodas infantis. É o caso da dança que acompanha 

a canção que diz “Folga, folga, minha gente,/ que uma noite não é nada;/ se não dormires agora,/ 

dormirás de madrugada!”. 

Tudo isso foi sendo misturado ao Brasil que já existia antes de ser descoberto, no imaginário 

dos índios. 
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 “Jogos Infantis”, o flamengo Pieter Brueghel (1525?-1569)  

https://santhatela.com.br/pieter-bruegel/bruegel-jogos-infantis-1560/#&gid=1&pid=1 

 

 Pieter Brueghel , o Velho, foi um importante pintor e gravurista holandês do século XVI. É 

considerado um dos principais representantes do período Cinquecento (1500-1599) do 

Renascimento Holandês. Pieter Bruegel nasceu na cidade de Breda (Holanda) em 1525. 

Pieter Bruegel morreu aos 44 anos na cidade de Bruxelas (atual Bélgica) em 9 de setembro 

de 1569. 

  

ATIVIDADE 

Responda em seu caderno de arte: 

1) Qual a primeira coisa que você identifica na imagem? 

2) Você consegue ver isso todos os dias? Por quê? 

3) Você conhece alguma brincadeira que aparece nesta imagem? Escreva aquelas que 

conseguir identificar: 

4) Qual a sua brincadeira preferida? Escreva e depois represente essa brincadeira em 

desenho. Use uma nova folha de seu caderno de arte. 
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ATIVIDADE ADAPTADA 

ATIVIDADE ADAPTADA – ARTE 

 

LEIA O ENUNCIADO PARA O ALUNO, CONVERSE COM ELE SOBRE A IMAGEM E PEÇA 

QUE ELE PENSE EM NOMES QUE ELE DARIA PARA CADA IMAGEM E AJUDE-O A 

DESENVOLVER AS ATIVIDADES PROPOSTAS. 

 

RELEITURA DE PINTORES FAMOSOS EM TEMPOS DE 

CORONAVÍRUS 

 

FONTE: GOOGLE IMAGENS 

 

AGORA, NO SEU CADERNO DE ARTE OU EM UMA FOLHA SULFITE, 

VOCÊ DEVE FAZER UM AUTORRETRATO SEU USANDO MÁSCARA. 

NÃO ESQUEÇA DE DESENHAR OS OLHOS, A ORELHA, AS 

SOBRANCELHAS, CABELOS E TODOS OS DETALHES 

IMPORTANTES, E PINTAR PARA FICAR BEM BONITO. 
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 ATIVIDADES ADAPTADAS: PORTUGUÊS 

 

 

 

 

  

TEXTO: “COMO ME PROTEGER DO CORONAVÍRUS” 

 

           

    PESSOAIS, POIS A PREVENÇÃO AINDA É O MELHOR REMÉDIO. 

 

  

 

 

                                                    

      

 

 

 

 

 

TOSSIR OU ESPIRRAR E COBRIR A BOCA E O NARIZ COM UM 

LENÇO DE PAPEL.  

REESCREVA O TEXTO EM SEU CADERNO “COMO ME PROTEGER 

DO CORONAVÍRUS” SUBSTITUINDO AS FIGURAS POR 

PALAVRAS.  

BOA ATIVIDADE. 

 

BOA  

CHEGOU E MUDOU NOSSA ROTINA DE CUIDADOS O 

PARA SE PREVENIR É PRECISO CONSTANTEMENTE, 

USAR E EVITAR AGLOMERAÇÃO. 

É IMPORTANTE USAR TAMBÉM USAR ,SEMPRE QUE 
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Fonte das imagens: google pesquisa realizada em 31/08/2020 

Texto baseado no Caderno de Aprendizagens, página 9. 

 

GABARITO SEMANA 21 

 GABARITO GEOGRAFIA – SEMANA 21 

 

TEMA: O QUE A FÁBRICA PRODUZ COM O MILHO? 

➢ RESPOSTAS 

1- EXEMPLOS DE PRODUTOS FABRICADOS COM O MILHO, MATÉRIA-PRIMA 

PROVENIENTE DA AGRICULTURA. 

2- FORAM CITADOS DOIS EXEMPLOS. 

 

➢ GRIFE NO TEXTO, ESSES EXEMPLOS: 

➢ FARINHA DE MILHO E ÓLEO PARA COZINHAR. 

  

3- EXEMPLO 1: FARINHA DE MILHO. 

EXEMPLO 2: ÓLEO PARA COZINHAR. 

4-   

A. O LEITE. 

B. DA PECUÁRIA. 

C. QUEIJO E IOGURTE. 

D. RESPOSTA PESSOAL. 

 

GABARITO MATEMÁTICA - SEMANA 21 

 

Resposta do EXERCÍCIO 1: “Observe a imagem e responda com V ou F” 

 

A. (V) O objeto B é uma esfera. EXATAMENTE, O OBJETO B É UMA ESFERA. 

B. (F) Os objetos A e D são iguais. NA VERDADE, O OBJETO A É UM PARALELEPÍPEDO E O OBJETO 

D É UM CUBO, PORTANTO ELES NÃO SÃO IGUAIS. 
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C. (V) O objeto H é um paralelepípedo, assim como o objeto G. SIM, OS DOIS OBJETOS SÃO 

PARALELEPIPEDOS. 

D. (F) O objeto E é um cone. NA VERDADE, O OBJETO e É UM CILINDRO. 

E. (V) Na mesa tem três cilindros. SIM, OS CILINDROS SÃO OS OBJETOS: C, E, K 

F. (V) O objeto J é uma pirâmide. SIM, É UMA PIRÂMIDE COM BASE RETANGULAR. 

G. (F) O objeto I é um quadrado. NA VERDADE, O OBJETO I É UM CUBO, POIS TEM TRÊS DIMENSÕES. 

 

Resposta do EXERCÍCIO 2: “Leia a tirinha do Gaturro e depois responda as questões”: 

 

A. Gaturro se transformou em 6 formas geométricas. 

B. As formas que ele se transformou são não-planas, ou tridimensionais. Todas elas têm três 

dimensões: altura, largura e comprimento. 

C. No segundo quadrinho ele se transformou em um CUBO. 

D. Ele se transformou em uma esfera no 3º quadrinho. 

E. Ele não se transformou em cone em nenhum dos quadrinhos. 

F. Resposta pessoal, mas uma das possíveis respostas é que “ele se transformou em 

diversas formas para chamar a atenção da gata Ágata”. 

  

Correção: CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” - páginas 25, 26 e 27 

na ATIVIDADE 12. 

 

Página 25/26: “Desenhe objetos que sejam semelhantes às seguintes figuras geométricas”.  

➢ A resposta é pessoal, mas colocamos alguns objetos como sugestão. 

Página 27: “Escreva os nomes dos sólidos geométricos que se assemelham às figuras”. 
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GABARITO CIÊNCIAS NATURAIS - SEMANA 21 

 

Correção: CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”, páginas 34 e 35 -  

ATIVIDADE 4.  

 

➢ RESPOSTA PESSOAL, pois a proposta da atividade é desenhar sobre os cuidados em 

relação à higiene.  

 

GABARITO PORTUGUÊS - SEMANA 21 

 

➢ Atividade da página 9 do  Caderno Construindo Aprendizagens: 

A) Resposta Pessoal; 

B) Resposta Pessoal. 

 

CILINDRO 

CUBO 

CONE 
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GABARITO DE HISTÓRIA- SEMANA 21 

➢ Qual imagem representa uma paisagem rural? E qual representa uma paisagem urbana? 

Como você descobriu isso? (Pessoal) 

Resposta: A paisagem rural é representada pela imagem da letra A e a paisagem urbana é 

representada pela imagem da letra B. 

➢ Em sua opinião , quais são as vantagens de morar na área urbana de um município? E na 

área rural?  

Resposta: (Pessoal) 

1) De acordo com os dados da tabela, em qual dos municípios: 

a. A população urbana é maior do que a população rural? 

Resposta: Os municípios de Cristinápolis e Laranjeiras de acordo com a tabela apresentam a 

população urbana maior que a população rural. 

b. A população rural é maior do que a população urbana? 

Resposta: O município de Pacatuba apresenta uma população rural maior que a urbana. 

c. A população urbana e a população rural são formadas por quantidades parecidas de habitantes? 

Resposta: No município de Cristinápolis a população urbana e a população rural são formadas por 

quantidades parecidas de habitantes. 

2) No município onde você mora: 

a. Há mais habitantes no campo ou na cidade? 

Resposta: No município de Diadema, em que resido, há mais habitantes na cidade. 

b. Você e sua família moram na área urbana ou na área rural? 

Resposta: Na área urbana. 
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3) A cena acima mostra parte de uma cidade. 

a. Quais estabelecimentos aparecem na imagem? 

Resposta: Museu; Padaria; Escola e Loja de roupas femininas. 

b. Que outros elementos você acrescentaria a essa cena? 

 Resposta: (Pessoal) 

c. No município onde você mora, há estabelecimentos como esses ou de outros tipos? Quais? Eles 

estão próximos ou distantes de sua casa?  

Resposta: (Pessoal) 

 


