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INTRODUÇÃO 

 

Olá, aluno(a) querido(a)! O fim de semana foi bom?  

Vamos seguir com nossos estudos?  

Bem, você já percebeu que estudar não precisa ser chato. Pode ser de 

um jeito divertido. Por exemplo, leitura é importante e precisa de 

muito treino pra ficar cada vez melhor. Mas podemos fazer isso lendo o 

que a gente gosta, como histórias emocionantes, divertidas, textos 

curiosos ou com desafios e por aí vai!  

E nesta semana a prô tem alguns desafios de leitura e escrita pra você.  

Boa leitura, bons exercícios e um ótimo aprendizado! 

 

 

PORTUGUÊS  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO e ORIENTAÇÕES:  

Repita comigo 5 vezes e bem rapidinho: 

1. “O PEITO DO PÉ DE PEDRO É PRETO”  

2. “O PEITO DO PÉ DE PEDRO É PRETO”  

3. “O PEITO DO PÉ DE PEDRO É PRETO”  

4. “O PEITO DO PÉ DE PEDRO É PRETO”  

5. “O PEITO DO PÉ DE PEDRO É PRETO” 

 

 

https://www.google.com/search?q=EMEB+FREITAS+NOBRE+TELEFONE&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=EMEB+FREITAS+NOBRE+TELEFONE&aqs=chrome..69i57.6859j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

Conseguiu? Achou difícil? Sabe o nome desta brincadeira? “TRAVA-LÍNGUAS” é 

seu nome.  

Na página 10 (atividade 3) quem não conhece vai saber sobre ela e todos vão 

poder brincar um pouco com isto e fazer a atividade pedida. Desafie sua família a falar 

sem travar a língua. Vai ser divertido!  

E na página 11, você tem outra atividade, com o uso do “R” e “RR” em algumas 

palavras dos trava-línguas da pág. 10.  

Capriche na brincadeira e nas atividades, ok? 

 

PORTUGUÊS (em interdisciplina com CIÊNCIAS)  
 

CONTEXTUALIZAÇÃO e ORIENTAÇÕES:  

Agora que treinou bastante os TRAVA-LÍNGUAS, quero ver se consegue dizer 

isto: “Myrmecophaga Tridactyl”. E que tal essa palavra: “Hydrochoerus Hydrochaeris”?  

Não se assuste! A prô não escreveu nenhum palavrão. Vamos dizer que são duas 

“palavronas” estranhas que vêm de uma língua que existia no passado (o latim), dando 

nomes para animais e plantas que você vai encontrar na página 12 do caderno. 

Depois, na página 13 responda sobre o que entendeu do texto explicativo, ok?   

 



 

 

 

 

COMPLEMENTAÇÃO: 

  Faça uma pesquisa no Google, com os nomes das 

espécies de plantas e animais da Mata Atlântica (ao 

lado) que estão na página 12, e conheça a beleza 

dessa floresta e as “carinhas” das plantas e dos 

amigos do MicoLeão-Dourado, o único que está se 

exibindo em foto, na atividade 4. 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO e ORIENTAÇÕES:  

Olhe que linda essa obra de arte do artista Silvio Álvarez! Ele usa sempre material 

reciclado para seus quadros. Este nos faz pensar sobre o TEMPO. 

 

 

 

MATEMÁTICA 



Não sei se já percebeu, mas você está dentro do TEMPO, desde quando 

começou a existir. Sim, quando você nasceu, alguém logo registrou a hora, minutos e 

segundos em que veio ao Mundo.  

A cada ano, neste mesmo dia de seu nascimento é comemorado com alegria o 

seu crescimento. E a cada segundo, algo acontece com você, comigo e com todo ser 

vivo da face da Terra. Mais que isso, o tempo envolve tudo no Universo. 

1. Na página 26, temos uma atividade com medida de tempo 

(atividade 8),   Mostre que sabe ver horas ligando os relógios à seus horários 

marcados. 

COMPLEMENTAÇÕES: 

2. Escreva no caderno de matemática, por extenso, como se lê essas 

horas.  

3. Depois, escreva o que você faz em casa nesses horários durante 

estes dias de isolamento. 

DICA: 

Lembra que já fez uma atividade sobre medida de tempo há 

um tempo atrás? Vai ser moleza!  

Mas... se ainda tem dúvidas, veja abaixo explicação sobre como 

ver horas. 

 

      

 

 

Observe o relógio ao 

lado. Os números em 

preto por dentro são 

usados para dizermos as 

horas com o ponteiro 

pequeno. E os números 

em vermelho e azul por 

fora são usados para 

dizermos os minutos com 

o ponteiro grande. Então, 

este relógio indica:  1hora 

e 15 minutos.  



 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Aos educandos e suas famílias, a atividade de educação física desta semana é 

prática. Será necessária a ajuda de um adulto. 

O objetivo desta atividade é experimentar, fruir e recriar jogos e brincadeiras 

populares do mundo. 

Os jogos e brincadeira tradicionais existem há muito tempo, representam a 

manifestação da cultura dos povos e são transmitidos através das gerações pela 

prática e pela oralidade. 

A semana começou com 

você brincando de trava-

línguas. Pra fechar, 

estudando sobre medidas 

de tempo, você tem ao 

lado, como leitura e 

atividade, um trecho de 

outra brincadeira com 

palavras bem legal, a 

PARLENDA. 

 

DICA: Essa parlenda não 

indica minutos. Só 

horas. Então coloque o 

ponteiro grande sempre 

no 12, que é quando se 

completa 60 minutos (o 

mesmo que um hora 

completa). E quando se 

começa com zero a 

contagem de uma nova 

hora. 



O jogo do saco de milho (cornhole, seu nome em inglês) é um jogo  muito 

conhecido e tradicional em partes da américa do  norte e em alguns países da europa. 

Ele é considerado um esporte de precisão pois é um jogo no qual pequenos sacos de 

tecido cheios de milho seco (ou outro tipo de grãos como o feijão) são lançados em um 

alvo que consiste de uma plataforma de madeira inclinada com um buraco em uma 

extremidade. 

 

 

Figura: plataforma e sacos de cornhole 

 

As regras são simples. Dois jogadores alternam lançamentos dos sacos até que 

um jogador consiga atingir 21 pontos, vencendo o jogo. Um saco que entre no buraco 

marca 3 pontos; um saco que fique em cima da plataforma marca 1 ponto; um saco 

fora da plataforma não marca pontos. 

Isso é tudo que precisamos saber para a nossa atividade mas se você quiser ver 

como é o lançamento na plataforma assista esse vídeo bem curtinho: 

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

 

Atividade: jogar o jogo do saco de milho 

 

Da mesma forma que nas semanas anteriores vamos usar os espaços possíveis 

e os materiais disponíveis em casa. Não é preciso comprar nenhum material para a 

atividade. Mas não se esqueça de pedir permissão para os seus pais para pegar os 

materiais necessários assim como pedir ajuda a eles se precisar. 

Você vai precisar de um ou mais sacos com feijão (ou milho ou arroz) em formato 

quadrado. Originalmente estes sacos são feitos com tecido mas podemos fazer com 

sacos plásticos. Este nas fotos abaixo foi feito com dois sacos plásticos e preso com 

fita crepe para ficar no formato desejado e reforçado para não rasgar nos lançamentos. 

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


 

 

 

 

 

 

 

Você vai precisar de um alvo que pode ser uma caixa de papelão com um buraco, 

ou pode fazer um alvo desenhado no chão com giz ou fita crepe. 

 

 Como jogar 

As regras são: saco no buraco = 3 pontos; saco no quadrado = 1 ponto; fora do 

quadrado não marca ponto. Lançamentos alternados (dois ou mais participantes) 

vencendo quem primeiro marcar 21 pontos. 

 

 

 

 

____________________ 

E assim terminamos nossas atividades desta semana. 

Tchau, tchau! Bom descanso!

 


