
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. 

FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE 

DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

DISPONIBILIZAREMOS ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL (FASE 1 E FASE 2), ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS. 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER 

REALIZADAS EM CADERNOS OU FOLHAS AVULSAS. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR A ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO, TRAZER OS MATERIAIS E AS 

ATIVIDADES REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOA APRENDIZAGEM! ATÉ BREVE! 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES: 

• Levar o aluno a compreender, identificar e reconhecer o que são sinônimos; 

• Incentivar a pesquisa de palavras que tem o mesmo significado; 

• Enriquecer o vocabulário; 

• Reconhecer os termos da divisão; 

•  Resolver  situações-problema envolvendo as quatro operações, utilizando diversas 
estratégias; 

• Ler e escrever os números naturais até a unidade de bilhão; 

• Incentivar a pesquisa e a curiosidade das crianças em relação à Astronomia; 

• Compreender a estrutura do Sistema Solar; 

• Analisar a posição dos planetas em relação ao Sol; 

• Perceber a mudança do formato da Lua em decorrência do Sol; 

• Compreender como o desenvolvimento da tecnologia permitiu o estudo mais detalhado do 
Universo; 

• Compreender o conceito de cultura material associando-o à produção material da vida 
humana; 

• Identificar o modo de vida e os objetos que utilizamos hoje como fruto de elaborações 
realizadas ao longo do tempo, o que pressupõe a superação de necessidades e a criação 
de novas; 

• Reconhecer o que são elementos simbólicos e identificar exemplos no passado e no 
presente; 

• Perceber os contrastes sociais presentes no Brasil; 

• Adquirir uma postura crítica a respeito da desigualdade social no país, compreendendo as 
origens desse problema; 

• Reconhecer que a desigualdade social é reflexo da má distribuição de renda; 

• Conhecer a origem da fotografia e o surgimento da primeira câmera escura; 

• Lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, noção de espaço. 

 

 



1º DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora registre esta atividade em seu caderno  

 

1- Complete as frases abaixo, utilizando o sinônimo das palavras entre 

parênteses: 

A) A professora _______________ o livro. (achar) 

B) Márcia comprou roupas brancas, pois ela gosta de cores _______________ (alvas) 

C) Um dia _______________ um passarinho no meu quintal. (surgiu) 

D) Hoje esfriou _______________. (bastante) 

E) O cachorro está _______________. (tranquilo) 

F) Pedro ganhou um robô e ficou _______________. (alegre) 

G) O bebê aprendeu a _______________. (andar) 

H) A enfermeira _______________ o médico. (auxilia) 

I) O carro está fazendo muito _______________. (barulho) 

J) O ator da novela é um homem muito _______________. (bonito) 

K) O cabelo de Joana é muito _______________. (longo) 

L) O cachorro da Márcia _______________. (sumiu) 

M) Meu tio mora em uma cidade que fica muito _______________. (longe) 

N) Marcio está _______________. (doente) 

O) Mamãe tem um coração _______________. (enorme) 

P) Barbara é muito  _______________ em fotos. (natural) 

Q) Maria mora em um lugar muito _______________. (longe) 

R) O Paulo esta _______________. (enfermo) 

S) O _______________ da loja é muito exigente. (freguês) 

 

Língua Portuguesa 

Hoje iremos relembrar um pouco de sinônimos. 

 

O que é sinônimo?  

Trata-se de palavras de mesma classe gramatical que possuem 

significados idênticos ou muito parecidos 



T) O palhaço é muito _______________. (gozado) 

U) O salão de festas é muito _______________. (amplo) 

V) Os índios _______________ a floresta. (povoa) 

W) A cidade é muito _______________ da capital. (distante) 

X) A sala está _______________ de alunos. (cheia) 

Y) O bolo feito por  minha mãe é  muito_________.(gostoso) 

Z) O carro de corrida anda ______________________.(veloz) 

 

2- Agora,  leia o texto abaixo: 

Surpresa para Laura 

            Laura tem oito anos e gosta muito da escola onde estuda. Um dia, ao chegar em 

casa, seus pais disseram que ela teria de mudar para uma escola mais próxima de sua 

casa. Espantada com a notícia, a garota correu para seu quarto e 

lá permaneceu trancada por algum tempo. 

              Depois de pensar melhor, Laura ficou mais tranquila e compreendeu que 

essa alteração poderia ser interessante, pois além de não precisar mais tomar o ônibus, 

teria a chance de fazer novos amigos e conhecer outros professores. 

                                  

http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com/2013/05/sinonimoseantonimos.html 

 

3- Em seu caderno, faça uma lista com as palavras destacadas no texto. Em 

seguida, escreva um sinônimo para cada uma delas: 

 

   

   

   

 

4- Sublinhe o sinônimo da palavra em destaque e copie a frase fazendo a 

substituição. 

a) Paulo ficou surpreso com a reação de Pedro. (triste – zangado  - espantado) 

______________________________________________________________ 

b) No principio você estranhará o quarto. (fim – início – meio) 

http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com/2013/05/sinonimoseantonimos.html


______________________________________________________________ 

c) Cedinho o trem surgiu na estação. (apareceu – saiu – partiu) 

_____________________________________________________________ 

d) Mário aprisionou o pássaro na gaiola. (levou – prendeu – segurou) 

______________________________________________________________ 

e) O sol clareava todo o apartamento. (iluminava – escurecia – mostrava) 

______________________________________________________________ 

f) No fim da tarefa o atleta estava esgotado. (feliz – apreensivo – cansado) 

 

 

2° Dia 

Hoje é dia de Matemática 

 

Caros alunos, hoje iremos treinar a divisão, resolver situações-problema e escrever os 

números por extenso. Não se esqueçam de registrar a data, copiar e responder às 

questões no caderno de matemática. 

 

 

1- Resolva as seguintes divisões em seu caderno: 

 

a) 369 ÷ 3= i)605 ÷ 8= q)915 ÷ 3= 

b) 114 ÷ 8= j)402 ÷ 3= r)484 ÷ 3= 

c) 506 ÷ 8= k)740 ÷ 3= s)673 ÷ 2= 

d) 409 ÷ 8= l)596 ÷ 3= t) 502 ÷ 3= 

e) 900 ÷ 3= m)750 ÷ 8= u) 281 ÷ 4= 

f) 365 ÷ 3= n)901 ÷ 8= v)523 ÷ 2= 

g) 342 ÷ 8= o)864 ÷ 8= w) 367 ÷ 2= 

h) 243 ÷ 8= p)646 ÷ 3= x) 705 ÷ 2= 

 

2- Resolva as seguintes situações-problema. Não se esqueça de colocar a resposta 

por escrito (o nosso famoso R de respostas). 

 



a) Eu comprei 500 figurinhas, fiquei com 305 e dei 120 para meu irmão. Com 

quantas figurinhas eu fiquei? 

(  )85 

(  ) 75 

(  ) 70 

(  ) 65 

(  ) 60 

 

b) Eu comprei 20 Cd’s de 12 reais e 28,00 DVD’S de 10 reais. Quanto eu gastei no 

total? 

(  ) 70 

(  ) 80 

(  ) 900 

(  ) 360 

(  ) 520 

 

c) Se 1 pato tem 2 patas. Quantas patas tem 35 patos? 

(  ) 50 

(  ) 60 

(  ) 70 

(  ) 20 

(  ) 100 

 

d) Se um cachorro tem 4 patas. Quantas patas tem 48 cachorros? 

(  ) 70 

(  ) 40 

(  ) 100 

(  ) 192 

(  ) 20 

 

3- Escreva os seguintes números por extenso: 

a) 44.749.699 

b) 20.997.560 

c) 16.635.996 

d) 15.276.566 

e) 11.286.500 

f) 11.242.720  



 

3° Dia 

Hoje é dia de Ciências 

Estamos na terceira aula estudando sobre o tema: "O Ser Humano e o Universo". Na 

primeira aula, vocês levantaram os conhecimentos prévios relacionados ao OBA-

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Na segunda aula, aprofundamos os 

conhecimentos sobre estrela, constelações e galáxia. Nesta terceira aula, vamos 

sistematizar os conceitos sobre Sistema Solar, Sol,  Lua  e Instrumentos de Observação. 

Leia,  pesquise e realize as atividades. Quando voltarmos às aulas presenciais, iremos 

esclarecer as dúvidas que permanecerem. Outro lembrete,  façam  a autocorreção, 

porque é uma outra maneira de vocês irem esclarecendo o conteúdo. 

 

 

 

1)  Leia o texto, pense sobre os conteúdos e responda às perguntas no caderno: 

 

Sistema Solar 

 

O Sistema Solar é um conjunto de planetas, cometas, planetas-anões, asteroides e outros 

corpos celestes que orbitam em torno do Sol. Além da Terra, os outros planetas que fazem 

parte desse Sistema Solar são: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. 

Entre os chamados planetas-anões, que são aqueles que recebem influência de outros 

planetas em suas órbitas, temos Plutão que, desde 2006, deixou de ser considerado um 

planeta comum. Há 14 anos. 

É interessante perceber que os quatro  planetas mais próximos da Sol: Mercúrio, Vênus 

,Terra e Marte, são chamados de planetas rochosos, porque são formados por rochas. Por 

outro lado, os outros quatro planetas mais afastados são formados basicamente por gases 

e, por isso, são chamados de planetas gasosos 

Dentre todos esses planetas, a Terra é a única a reunir condições para a formação da vida, 

porque possui temperatura mediana que são capazes de manter a água no estado líquido 

em boa parte de sua superfície. Entretanto, os pesquisadores e cientistas estão estudando 

a possibilidade de vida nos outros planetas. 

 



 

https://geoedsonjunior.wixsite.com/prjgeografiamaterias/single-post/2019/06/06/Terra-

nosso-lugar-no-Espa%C3%A7o-e-seus-movimentos--6%C2%BA-anos-Dom-

Jos%C3%A9-Mauro 

 

O Sol 

 

 

 

 

O sol é o centro do Sistema Solar e é uma grande estrela, pois emite luz própria. A 

distância entre a Terra e o Sol é de milhões de anos luz. 

Durante o dia, a luz do Sol ofusca o brilho das demais estrelas. Isso dificulta a visualização 

das demais estrelas no céu, nesse período. Os astros encontram-se no céu, mas não 

conseguimos vê-los. 

https://geoedsonjunior.wixsite.com/prjgeografiamaterias/single-post/2019/06/06/Terra-nosso-lugar-no-Espa%C3%A7o-e-seus-movimentos--6%C2%BA-anos-Dom-Jos%C3%A9-Mauro
https://geoedsonjunior.wixsite.com/prjgeografiamaterias/single-post/2019/06/06/Terra-nosso-lugar-no-Espa%C3%A7o-e-seus-movimentos--6%C2%BA-anos-Dom-Jos%C3%A9-Mauro
https://geoedsonjunior.wixsite.com/prjgeografiamaterias/single-post/2019/06/06/Terra-nosso-lugar-no-Espa%C3%A7o-e-seus-movimentos--6%C2%BA-anos-Dom-Jos%C3%A9-Mauro


 Por isso, para observarmos os astros do Universo, temos que observá-lo durante à noite. 

Tente observar outras estrelas, além do Sol, no céu. 

 

Lua 

 

A Lua é o satélite natural da Terra. Ela realiza um movimento de translação ao redor da 

Terra. Durante esse movimento, dependendo de sua posição em relação à Terra e ao Sol, 

observamos a Lua, aparentemente, com diferentes formatos. 

Por ser um corpo iluminado pelo Sol, o que observamos da superfície da Terra são 

diferentes posições da parte iluminada da Lua, ao longo de seu ciclo. Essa parte iluminada 

da Lua vista da Terra é chamada de fase ou momento e se modifica com o passar do tempo, 

levando de sete a oito dias para passar de um momento para outro. 

Observe  a imagem abaixo: Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. 

 

 

 

https://sinasstria.wordpress.com/significado-e-influencia-das-fases-da-lua/ 

 

Muitos acreditam que a Lua provoca efeitos na vida das pessoas e em fenômenos da 

natureza, principalmente quando se aproximam a Lua Nova e a Lua Cheia. 

Muitos desses efeitos são apenas mitos. No entanto, alguns são comprovados 

cientificamente, como a influência da Lua nas marés. 

 Na época das grandes navegações, sabia-se que existia uma relação entre a Lua e as 

marés, só que os navegantes não conseguiram explicar as duas marés altas que ocorrem 

diariamente. 

https://sinasstria.wordpress.com/significado-e-influencia-das-fases-da-lua/


 Nos dias atuais, sabemos que uma das razões para esse sobe e desce das águas de 

marés e oceanos está relacionada ao movimento da Lua. 

Esse fenômeno está relacionado a uma força que a Lua exerce sobre a Terra - a atração 

gravitacional. A força de atração gravitacional que a Lua exerce na Terra não é a mesma 

em todos os pontos da superfície terrestre. De forma simplificada, a atuação dessa força é 

maior nas partes da superfície terrestre voltada para a Lua e menor nas partes que não 

estão voltadas para a Lua. Isso altera a distribuição das águas dos oceanos. 

 

 

Instrumentos de Observação 

 

Para realizar observações do Universo são utilizados alguns instrumentos, como a luneta. 

A luneta é um instrumento de observação constituído basicamente de um tubo de lentes. É 

utilizado para visualizar corpos e objetos distantes, como os astros celestes. 

A luneta também é chamada de telescópio refrator, por utilizar a refração da luz em seu 

funcionamento. 

As principais partes de uma luneta são: as lentes, que são responsáveis por provocar um 

desvio de luz e podem ser encontradas em diversos instrumentos ópticos. 

As lentes são feitas de materiais transparentes e utilizadas para focalizar a luz e podem ser 

encontradas em diversos instrumentos ópticos. 

 

 

                                                                     Luneta 

 

 

 

Atividade 

1) Desenhe em seu caderno o Sistema Solar e as diferentes fases   da Lua. 

2) Realize a pesquisa sobre os outros instrumentos de observação,   as características 

deles : periscópio , lupa e microscópio. Depois faça o desenho. 

3) Quais são os planetas rochosos e gasosos? 

 

       4)  Qual a importância da Lua para a tecnologia? Você já pensou sobre isso?    



 

4° Dia 

Hoje é dia de História e de Educação Física 

 

Retomando nossos estudos em História, partiremos agora para os Registros de 

Memória. 

 

 

REGISTROS DE MEMÓRIA: CULTURA MATERIAL. 

Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da 

vida cotidiana de vários povos. Objetos variados, como itens de vestuário e enfeites, 

recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de 

caça ou festivos podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e 

espaços e fazem parte da memória de um povo. 

Dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos que dão significados às vidas 

das pessoas em diferentes momentos da História, conferindo-lhes identidade. 

Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados (o que é herdado, 

transmitido a outras gerações). Vejamos um exemplo: na cultura material dos antigos 

egípcios existem muitas representações de gatos porque esses animais eram considerados 

sagrados, tendo alguns até sido mumificados (processo empregado pelos egípcios na 

Antiguidade para preservar os corpos após a morte). Considerado uma divindade, o gato 

representava a fertilidade. A representação do gato como um símbolo religioso pode ser 

explicada como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. 

Os elementos simbólicos também podem relacionar com a vida concreta, ou seja, com as 

práticas do dia a dia das pessoas. 

REGISTROS DE MEMÓRIA: A ESCRITA 

A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação e, 

entre os povos antigos, tinha uma importante função na vida religiosa e econômica, pois os 

rituais e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados. 

Muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Os sumérios, na 

Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, feita com argila com um objeto 

pontiagudo chamado cunha (de onde vem a palavra cuneiforme: em forma de cunha). 



 

Escrita cuneiforme, de origem Suméria, encontrada no Iraque. Foto: Fedor Selivanov / Shutterstock.com.  

Disponível em <https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/> Acesso em 27 de abril 

de 2020. 

Os egípcios inventaram os hieróglifos (hiero=sagrado e glifo=símbolo), uma escrita 

sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. 

 

Hieroglifos em parede de templo egípcio. Foto: Fedor Selivanov / Shutterstock.com 

Disponível em <https://www.infoescola.com/civilizacao-egipcia/hieroglifo/> Acesso em 27 de abril de 2020. 

Os maias, povo que viveu na América entre os séculos III e X, também criaram uma escrita 

por glifos, símbolos que representavam palavras, por isso sua escrita se chama pictoglífica 

(picto=figura e glifo=símbolo). 

 

https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/
https://www.infoescola.com/civilizacao-egipcia/hieroglifo/


«Vaso dos coelhos». Pintura em vasilha que inclui hieróglifos; período Clássico-Tardio, 720-730 d.C. 

Könemann, 2006. Disponível em <https://ancientamerindia.wordpress.com/2015/08/03/a-escrita-hieroglifica-

maia/> Acesso em 27 de abril de 2020. 

Diferentemente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios utilizavam um alfabeto 

composto de 22 letras, sem vogais, que podiam se unir para formar palavras. O alfabeto 

fenício serviu de base para o alfabeto grego, que, por sua vez, deu origem ao alfabeto que 

utilizamos na língua portuguesa. 

    (Fonte: Buriti Mais: história. Organizadora Editora Moderna; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Lucimara Regina de Souza 

Vasconcelos. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2017 – págs. 30-34). 

 

Escreva as perguntas no seu caderno e responda: 

1-Explique o que é cultura material. 

2-Escreva o exemplo de cultura material dos antigos egípcios. 

3-Explique como era a escrita desenvolvida pelos sumérios, egípcios e maias. 

4-Agora é com você!!! Crie um sistema de escrita e escreva o seu nome e o de um colega 

da sala. Use sua criatividade para criar os símbolos que irão representar seu alfabeto, por 

exemplo: A-☺, B-☼ e assim por diante. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Contextualização: Vivenciar as práticas da cultura corporal de movimento tendo como 

ponto de partida a aprendizagem do conteúdo de lutas, conhecer as variações de lutas, e 

contemplar movimentos que trataremos de movimentos gerais, como: golpes, desequilíbrio 

e imobilizações, que estão presentes em quase todas as formas de lutas, mas como 

execuções diferentes através das capacidades físicas. 

 

Atividade: Quero sair 

 

Materiais necessários: 

- Fita Crepe ou Bambolê ou giz ou tijolo ou pedra 

 

Instruções para realização: Utilizando-se de uma pequena área determinada dois 

integrantes da dupla dentro  de um bambolê ou um círculo marcado no chão com giz, tijolo, 

pedra, etc. O objetivo de um dos praticantes é sair da área demarcada, enquanto o outro 

procura impedi-lo.  

https://ancientamerindia.wordpress.com/2015/08/03/a-escrita-hieroglifica-maia/
https://ancientamerindia.wordpress.com/2015/08/03/a-escrita-hieroglifica-maia/


Em seguida o desafio da criança é realizar a tarefa usando apenas uma das mãos, é 

importante alternar a escolha da mão esquerda ou direita. Após várias tentativas a dupla 

deverá inverter as posições. 

 

 

5° Dia 

Hoje é dia de Geografia e de Arte 

 

Em Geografia, nas aulas passadas, estudamos sobre o fluxo migratório no Brasil desde 

1950 até 2010. Agora, veremos sobre as diferenças sociais existentes em nosso país. 

 

O BRASIL E SUAS DIFERENÇAS SOCIAIS 

A desigualdade na distribuição de renda gera desigualdade social. 

No Brasil, a distribuição de renda entre a população é feita de modo desigual. Isso quer 

dizer que, em nosso país, a maior parte da renda fica concentrada em uma pequena parcela 

da população, ou seja, poucas pessoas ficam com a maior parte da renda. 

A desigualdade na distribuição da renda gera desigualdade social, pois é a renda que 

permite que as pessoas tenham acesso a alimentação adequada, a moradia digna, boa 

educação, lazer e atendimento à saúde de qualidade, enquanto outras pessoas não têm. 

A desigualdade social ocorre em todo o nosso país e manifesta-se de maneira mais ou 

menos intensa em cada região, em cada unidade federativa ou em cada município. 

Quanto maior é o desenvolvimento econômico de um lugar, melhores são as condições de 

vida da população desse lugar. Essas condições podem ser avaliadas por meio de 

indicadores sociais, como renda, acesso a serviços de saneamento básico, taxa de 

mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, escolaridade, entre outros. 

Contudo, é importante esclarecer que, mesmo nas unidades federativas mais 

desenvolvidas, também existem profundas desigualdades sociais. 

Assim, pode-se afirmar que, embora as unidades federativas mais desenvolvidas 

apresentem condições de vida mais favoráveis à população, essas condições não são 

acessíveis a todos os seus habitantes. 

   (Fonte: Buriti Mais: geografia/ organizadora Editora Moderna; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Lina Youssef Jomaa. 1 ed. 

São Paulo: Moderna, 2017. Págs. 28 e 29). 



Agora, escreva e responda às questões em seu caderno: 

1-Explique por que no Brasil a distribuição de renda é desigual. 

2-Observe a imagem atentamente. 

 

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51406474> Acesso em 28 de abril de 2020. 

A) Essa imagem retrata o município de São Paulo e foi registrada em 2012. Embora a 

economia do Estado de São Paulo seja uma das mais ricas e desenvolvidas de todo o 

Brasil, podemos perceber a desigualdade na distribuição de renda? Comente o contraste 

dessa imagem. 

B) Pense nos contrates sociais no lugar onde você vive e responda: 

- Qual deles chama mais sua atenção? (moradia, saúde, entre outros) 

- Como você explica a existência desse contraste? (Além das suas palavras, podem 

retomar o texto). 

ARTE 

Fotografia - Nas artes visuais, os retratos são as representações artísticas de pessoas, 

sozinhas ou em grupos. Bem antes de existir a fotografia, os retratos já existiam na pintura 

e nos desenhos. Algumas das pinturas mais famosas da história da arte são retratos. 

Observe os dois exemplos. Quando foi inventada, a fotografia passou a ser usada para 

fazer retratos que, muitas vezes, seguiam regras já estabelecidas na pintura. Preste 

atenção nas imagens da criança com as imagens das obras de arte. Assim como a pintura, 

a fotografia pode ter temas variados, mostrando, por exemplo, pessoas, objetos ou 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51406474


paisagens. Para fazer uma fotografia, é necessário escolher o que vai e o que não vai 

aparecer na imagem. Ou seja, é preciso fazer escolhas de COMPOSIÇÃO e de 

ENQUADRAMENTO.  

Composição é a organização dos elementos que aparecem na imagem. Por exemplo: 

Ao fazer um retrato, e que posição estará a pessoa? Será criado um cenário?  

O enquadramento, que faz parte da composição, é a seleção do que vai aparecer na 

imagem e do que vai ficar fora dela. Por exemplo, ao fazer um retrato, o artista vai mostrar 

o corpo todo ou apenas o rosto?                                          

a)                 b)              c)         

                           

 

A fotografia é o resultado de um longo processo de invenções. Tudo começou com a 

câmera escura, o aparelho que antecedeu as máquinas fotográficas. Há informações de 

que esse aparelho era utilizado desde a Antiguidade, na China e na Grécia. Mas a imagem 

produzida dessa forma não podia ser gravada. Mais tarde, no século XIX, a câmera escura 

foi aperfeiçoada com lentes e desenvolveram-se as técnicas para fixar as imagens. Assim, 

em 1826, o francês Joseph-Niépce produziu a imagem que seria reconhecida como a 

primeira fotografia da história.  

 

             

 



"View from the Window at Le Gras " ("Vista da janela em Le Gras“)     , este foi o nome 

dado para a primeira fotografia da história. A tradução do título faz referência à imagem 

feita a partir da janela do inventor francês Joseph Nicéphore Niepce em 1826 na cidade de 

Saint-Loup-de-Varennes, na França. O processo rudimentar usado na época foi 

considerado como o primeiro a fixar uma imagem. Quando Joseph Nicéphore Niépce 

produziu o primeiro exemplar do que chamou de “heliografia” (literalmente, a escrita do sol), 

em 1826 ou em 1827 (a data exata é desconhecida), precisou de mais de 8 horas de 

exposição à luz de uma placa de estanho, coberta com betume da Judeia e instalada no 

fundo de uma câmera escura. 

Atividades: 

1. A fotografia não tem um único inventor, ela é uma síntese de várias observações e 

inventos em momentos distintos. A primeira descoberta importante para a fotografia 

foi a:  

 

a) Tecnologia digital. 

b) Câmera escura.  

c) Filme fotográfico 

d) Teleobjetiva. 

 

2. Qual das imagens abaixo é fotografia: 

 

a)                                               b)                                                  c) 

                    

 

 

 

 

 

 



Gabarito da semana anterior 

 

Crianças e famílias, com o objetivo de irem realizando a autocorreção das 

atividades anteriores,  estamos postando os gabaritos com as possíveis 

respostas. Esperamos que ajudem na autonomia de vocês! 

 

Respostas de Português 

1- 

 

Intimidou Intimidou vem do verbo intimidar. O mesmo que: amedrontou, 

espavoriu, aterrou, acobardou, acovardou, apavorou, 

assombrou,... 

Miserável Excessivamente pobre; paupérrimo: estava numa situação 

miserável. Desprovido de valor, de importância 

Abatido Que se abateu; que foi derrubado: avião abatido pelo inimigo. 

Que está desanimado; deprimido: ficou muito abatido com o 

divórcio. Que foi alvo de redução; diminuído: o desconto será 

abatido na próxima compra. Que se enfraqueceu; enfraquecido: 

o paciente continua abatido. Que recebeu algum tipo de 

humilhação; humilhado 

Acelerou Acelerou vem do verbo acelerar. O mesmo que: estugou, 

apressou, aligeirou, açodou, correu. Aumentar a velocidade, 

apressar,... 

Requebrar Mover o corpo com meneios lânguidos. Saracotear, gingar. 

Piruetas Piruetas vem do verbo piruetar. Fazer girar sobre um dos pés. 

Saltar de modo a fazer com que o corpo se dobre ou vire no ar;... 

Desmoronava Desmoronava vem do verbo desmoronar. O mesmo que: 

esboroava, prostrava, humilhava, abatia, amesquinhava, 

derribava, derrubava,... 

Caprichou Caprichou vem do verbo caprichar. O mesmo que: esmerou, 

extremou, prezou, timbrou. Realizar alguma coisa com capricho, 

esmero;... 

Desmontou Desmontou vem do verbo desmontar. O mesmo que: apeou, 

descavalgou. Descavalgar; fazer descer do, ou apear do cavalo. 

Desarmar um... 



Caprichou Caprichou vem do verbo caprichar. O mesmo que: esmerou, 

extremou, prezou, timbrou. Realizar alguma coisa com capricho, 

esmero;... 

Depressa  Com pressa; rapidamente: andar depressa. Em pouco tempo; em 

breve; sem demora: regressou depressa 

Escapulisse Escapulisse vem do verbo escapulir. O mesmo que: escapasse, 

esgueirasse, fugisse, livrasse, abandonasse, distanciasse, 

afastasse,... 

https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=Escapulisse 

2- 

a) Passado- Presente 

b) Passado 

c) Presente 

d) Presente 

e) Futuro 

f) Presente- Futuro 

 

Respostas de Matemática 

1- 

a) Quadrinhos= 140 

       Mistério= 60 

              Aventura= 80 

b) 20. 

c) 20 votos. 

d) Quadrinhos 140, mistério 60, aventura 80 e ficção 20. 

e) Quadrinhos. 

f) 300 alunos. 

 

2- 

a) As colunas amarelas referem-se às meninas e as colunas verdes referem-se 

aos meninos. 

b)  

Alunos / 

Mês 

1° mês 2° mês 3° mês 

Meninos 8 faltas 5 faltas 4 faltas 

https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=Escapulisse


Meninas 7 faltas 3 faltas 1 falta 

Fonte: Turma da professora Paula (maio 2.007). 

c) Exemplo de resposta: No 1° mês  houve 8 faltas entre os meninos, já no 3° mês 

esse número diminuiu para 4 faltas. 

d) O número de faltas foi diminuindo ao longo do trimestre entre os meninos e 

entre as meninas, onde elas tiveram uma redução maior. 

e) As meninas, pois foram de 7 faltas para 1 falta, enquanto os meninos foram de 

8 para 4 faltas. 

 

Respostas de Ciências 

 

a) Espera-se que as crianças realizem o desenho delas observando o céu à noite e 

durante o dia. 

 

 

b)  Que as crianças tenham visto  as estrelas à noite.  E percebam que as estrelas 

estão sempre no céu, mas só conseguimos vê-las quando o céu está escuro. Pois, 

como o Sol brilha durante o dia, não conseguimos ver o brilho delas. 

 

 

c)  Espera-se que as crianças tenham gostado e pesquisado mais sobre o mito que 

originou o nome da constelação Órion. 

 

 

d) Que tenham aprendido e se interessado em pesquisar mais sobre a galáxia, estrelas 

e constelações.  

 

e) Que as crianças tenham conversado e apresentado os novos conhecimentos aos 

seus familiares. Pois, o  fato de contarem o que estão aprendendo é uma forma de 

ir sistematizando interiormente os novos conhecimentos. 

 

f) Alguns instrumentos são utilizados pelos homens:  

 

Bússola Serve para orientação geográfica das embarcações.Sua construção 

ocorreu tendo com referência a rosa dos ventos. 

 



Termômetro Serve para medir a temperatura do ar. 

Higrômetro Utilizado para medir a umidade do ar. 

Pluviômetro Utilizado para medir a quantidade da chuva. 

Biruta Utilizado para verificar a direção dos ventos. 

 

Contextualização: Fotografia - Nas artes visuais, os retratos são as representações 
artísticas de pessoas, sozinhas ou em grupos. Bem antes de existir a fotografia, os retratos 
já existiam na pintura e nos desenhos. Algumas das pinturas mais famosas da história da 
arte são retratos. Observe os dois exemplos. Quando foi inventada, a fotografia passou a 
ser usada para fazer retratos que, muitas vezes, seguiam regras já estabelecidas na 
pintura. Preste atenção nas imagens da criança com as imagens das obras de arte. Assim 
como a pintura, a fotografia pode ter temas variados, mostrando, por exemplo, pessoas, 
objetos ou paisagens. Para fazer uma fotografia, é necessário escolher o que vai e o que 
não vai aparecer na imagem. Ou seja, é preciso fazer escolhas de COMPOSIÇÃO e de 
ENQUADRAMENTO.  

Composição é a organização dos elementos que aparecem na imagem. Por exemplo: 
Ao fazer um retrato, e que posição estará a pessoa? Será criado um cenário?  

O enquadramento, que faz parte da composição, é a seleção do que vai aparecer na 
imagem e do que vai ficar fora dela. Por exemplo, ao fazer um retrato, o artista vai mostrar 
o corpo todo ou apenas o rosto?                                          

a)                        b)                      c) 

        

                           

A fotografia é o resultado de um longo processo de invenções. Tudo começou com a 
câmera escura, o aparelho que antecedeu as máquinas fotográficas. Há informações de 



que esse aparelho era utilizado desde a Antiguidade, na China e na Grécia. Mas a imagem 
produzida dessa forma não podia ser gravada. Mais tarde, no século XIX, a câmera escura 
foi aperfeiçoada com lentes e desenvolveram-se as técnicas para fixar as imagens. Assim, 
em 1826, o francês Joseph-Niépce produziu a imagem que seria reconhecida como a 
primeira fotografia da história.  
 

             

 

"View from the Window at Le Gras " ("Vista da janela em Le Gras“)     , este foi o nome 
dado para a primeira fotografia da história. A tradução do título faz referência à imagem 
feita a partir da janela do inventor francês Joseph Nicéphore Niepce em 1826 na cidade de 
Saint-Loup-de-Varennes, na França. O processo rudimentar usado na época foi 
considerado como o primeiro a fixar uma imagem. Quando Joseph Nicéphore Niépce 
produziu o primeiro exemplar do que chamou de “heliografia” (literalmente, a escrita do sol), 
em 1826 ou em 1827 (a data exata é desconhecida), precisou de mais de 8 horas de 
exposição à luz de uma placa de estanho, coberta com betume da Judeia e instalada no 
fundo de uma câmera escura. 
 
Atividades: 

3. A fotografia não tem um único inventor, ela é uma síntese de várias observações e 

inventos em momentos distintos. A primeira descoberta importante para a fotografia 

foi a:  

 

a) Tecnologia digital. 

b) Câmera escura.  

c) Filme fotográfico 

d) Teleobjetiva. 

 

4. Qual das imagens abaixo é fotografia: 

 

b)                                                     b)                                                  c) 



                   

 

 

 


