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TEXTO INTRODUTÓRIO 

 

 

Caros alunos, 

 

Estamos entrando na sexta semana de distanciamento, nós 

professores, direção e coordenação pedagógica, estamos nos 

empenhando para levar até vocês atividades que irão colaborar 

com seu aprendizado. 

Desejamos que a esperança, o otimismo e a saúde estejam 

presentes em seus lares. 

Não desistam, continuem firmes no sonho de concluir seus 

estudos, em breve ele se tornará realidade. 

Conte conosco, logo estaremos juntos. 

 

 

Bons estudos! 

 
 
 
 



 
 
 

DISCIPLINA: HISTÓRIA                         PROFESSOR: LEANDRO 

 

Conteúdo: História e Identidade. Análise de registros Históricos: fotografia e 
pintura. 
 
Tema:  Cultura e Identidade 
 
Objetivos: 
 
-Analisar documentos visuais como suporte do conhecimento histórico.  
-Compreender o entrelaçamento entre memória e História. 
-Discutir os processos formadores da identidade social e individual. 
-Apropriar-se da ação de ler e escrever e compreensão textual. 
 
Descrição da atividade:  
 
ATIVIDADE 1-Leitura e interpretação visual, tendo como base duas fotografias 
e uma pintura como representações da escravidão. 
 
Leia esse breve texto e depois siga as orientações para realizar as atividades: 
 
Seguindo o nosso trabalho com História e memória, que até aqui fizemos lendo 
biografias, vamos agora ampliar um pouco o nosso olhar e analisar algumas 
imagens da escravidão.  
Primeiro vamos olhar com calma cada uma das imagens abaixo e tentar 
observar os detalhes de cada uma delas. Então, vamos lá, observe com calma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Imagem 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desenho de Jean-Baptiste Debret feito nos anos 1820. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagem 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imagem 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATIVIDADE 2- Análise e interpretação de dados e conceitos históricos. 
 
 

Fotografia do final do século XIX 

(anos 1870), sem autoria conhecida.  
Fonte: https://mapusp.hypotheses.org/685 
 

Fotografia do final do 

século XIX (anos 1870), 

sem autoria conhecida.  
Fonte: 

https://mapusp.hypotheses.org/685 
 



Agora vamos colocar em forma de texto as nossas observações.  
 
 
1) O que você observou em cada uma das imagens: 
Imagem 1:  
 
Imagem 2: 
 
Imagem 3:  
 
 
2) Você percebeu alguma diferença entre a imagem 1 e as outras duas 
imagens? Explique. 
 
3) O que observamos nas imagens ainda acontece nos dias atuais? 
Explique. 
 
 
REFERÊNCIAS:  
1 -  Fonte: https://mapusp.hypotheses.org/685 Acesso em 10/05/2020 

2 -   http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18749/jean-baptiste-debret 
acesso em 10/05/2020 

 
 

 

 

DISCIPLINA : INGLÊS                   PROFESSOR: ROBERTO  

 

TEMA: Dias da Semana em Inglês 
 
OBJETIVOS: 
- Conhecer os dias da semana em inglês; 
- Praticar a pronúncia dos dias da semana;  
- Revisar e treinar a pronúncia das saudações e cumprimentos. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
ATIVIDADE 1- Faça a leitura do texto e fique atento as explicações. 
 
Dias da Semana em Inglês 
 
Em inglês, expressão dias da semana é traduzida como days of the week  ou 
weekdays e final de semana é traduzido como weekend. Já a expressão 

https://mapusp.hypotheses.org/685
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18749/jean-baptiste-debret


business day significa “dia útil”. 
 
Os dias da semana são: 
 
Monday (segunda-feira)                                                                                  
Tuesday (terça-feira)                                                                           
Wednesday (quarta-feira)                                                           
Thursday (quinta-feira)                                                           
Friday (sexta-feira)                                                              
Saturday (sábado)                                                                    
Sunday (domingo)                                                                     
 
 

 
 
Regras de uso: 
 
Diferentemente do português, os dias da semana em inglês são escritos com 
letra maiúscula: Monday, Sunday, Wednesday, etc. 
 
Quando o interlocutor quer especificar em que dia da semana determinada 
situação acontece, a preposição “on” deve ser utilizada. Veja os exemplos 
abaixo: 
 
I go to school on Mondays. (Eu vou para a escola às segundas-feiras.) 
Jessy plays tennis on Wednesdays. (Jessy joga tênis às quartas-feiras.) 
They are going to arrive on Tuesday. (Eles chegarão na terça-feira.) 
Does he work on Sundays? (Ele trabalha aos domingos?) 



 
 
 
 
Para cada dia são utilizadas as seguintes abreviações: 
 
Monday (Mon) 
Tuesday (Tue) 
Wednesday (Wed) 
Thursday (Thu) 
Friday (Fri) 
Saturday (Sat) 
Sunday (Sun) 
 
ATIVIDADE 2: Pratique a pronúncia 
 
Confira abaixo a pronúncia (como se fala ) dos dias da semana em inglês. 
LEIA COMO ESTÁ ESCRITO (em parênteses):  
 
Monday ----------- (Mândei) 
Tuesday-----------(Tchúsdei) 
Wednesday------(Uénisdei) 
Thursday----------(Thârsdei) 
Friday---------------(Fruáidei) 
Saturday------------(Sáturdei) 
Sunday--------------(Sândei) 
  
ATIVIDADE 3- Revisando aprendizagens 
  
Treine e continue praticando as saudações em inglês já entregues em sala 
de aula e também postadas na primeira e segunda semana de atividades. 
 
 
REFERÊNCIAS:  
https://alunosonline.uol.com.br/ingles/dias-semana-ingles.html 
Dias da semana em inglês - Days of the week - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/dias-da-semana-em-ingles/ 
 
 
  
 

DISCIPLINA: ARTE                PROFESSOR: ROBERTO 

 

TEMA: Artes Visuais - Artistas brasileiros  



 
CONTEÚDO: 
- Linguagem visual; Movimento Antropofágico; apreciação e reeleitura 
 
OBJETIVOS: 
- Ler para se apropriar de conhecimentos no campo da Arte; 
- Interpretar o texto oralmente; 
- Conhecer a biografia de diferentes artistas brasileiros e suas obras; 
- Apreciar e realizar a releitura de obras. 
- Conhecer o movimento antropofágico no campo do estudo da arte. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Temos estudado há algumas semanas uma das linguagens em Arte que foi a 
linguagem musical. 
Agora iremos estudar uma outra linguagem utilizada na Arte que é a linguagem 
visual. Assim iremos conhecer a vida e obras de alguns artistas.  
 
ATIVIDADE 1- Leia os textos abaixo com muita atenção  
 
Quem foi Tarsila do Amaral? 

  
Biografia de Tarsila do Amaral 
Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo, no dia 1 de 
setembro de 1886. 
Filha de família abastada, passou a infância e adolescência com seus pais e 
sete irmãos na sua cidade natal. 
Sua família havia herdado fazendas de seu avô, José Estanislau do Amaral, 
conhecido como “o milionário”. 
Morou em São Paulo, onde esteve matriculada no Colégio de Freiras e no 



Colégio Sion. 
Mais tarde, mudou-se para Barcelona, na Espanha, a fim de terminar seus 
estudos. Com apenas 16 anos, Tarsila pinta seu primeiro quadro. 
Quando retorna ao Brasil, casa-se com André Teixeira Pinto, com quem teve 
uma filha, Dulce. 
Mais tarde, em 1920, divorcia-se dele e vai para Paris, na França, estudar arte 
na Academia Julian, escola de pintura e escultura. 
Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, Tarsila participou do “Salão Oficial 
dos Artistas da França”. Ao retornar, conheceu o escritor modernista Oswald 
de Andrade, com quem iniciou um relacionamento que durou de 1926 a 1930. 
Ao lado de Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade e Menotti del 
Picchia, eles formaram o “Grupo dos Cinco”. 
Essa aliança de artistas visava mudar o cenário histórico-cultural e artístico do 
país, bem como trazer à cultura brasileira as influências das vanguardas 
europeias. 
De 1934 a 1951, Tarsila estabeleceu um romance com o escritor Luís Martins. 
Em 1965, foi submetida a uma cirurgia na coluna, entretanto, devido a um erro 
médico ficou paralítica. 
No ano seguinte, morre sua filha Dulce. Com 86 anos, Tarsila falece na cidade 
de São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. 
 
Movimento Antropofágico 
 
A antropofagia ou movimento antropofágico é um conceito apresentado pelos 
modernistas, visto como um dos movimentos mais radicais do período. 
Com o intuito de se afastar dos temas abordados na arte europeia, os artistas 
modernistas se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. 
Utilizaram o conceito metafórico de deglutição acerca do ato de comer a 
cultura estrangeira e regurgitar a “nova” cultura. 
Movimento Antropofágico 
A antropofagia ou movimento antropofágico é um conceito apresentado pelos 
modernistas, visto como um dos movimentos mais radicais do período. 
Com o intuito de se afastar dos temas abordados na arte europeia, os artistas 
modernistas se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. 
Utilizaram o conceito metafórico de deglutição acerca do ato de comer a 
cultura estrangeira e regurgitar a “nova” cultura. 
A antropofagia foi inspirada no quadro Abaporu, de Tarsila, que do Tupi, 
significa “antropófago” (homem que se alimenta de carne humana).  
 
 
ATIVIDADE 2 – Após a leitura vamos apreciar a obra de Tarsila do Amaral- 
ABAPORU, observando as formas, os detalhes, as cores. 
 



 
Abaporu, 1928 
 
ATIVIDADE 3 – Acharam detalhes interessantes? Quais? Quais as cores? E a 
forma? O que te chama atenção nas formas? PENSE NISSO. 
Agora faça uma releitura dessa obra utilizando para isso diferentes materiais 
que você tenha: papel, lápis de cor, giz de cera ou outro que queira. 
Guarde esta atividade e assim que retornarmos á escola iremos fazer a 
exposição desta e de outras atividades de releitura de obras de arte. 
 
REFERÊNCIAS:  



10 obras modernistas de Tarsila do Amaral - Toda Matéria 
https://www.todamateria.com.br/obras-tarsila-do-amaral/ 
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA                      PROFESSORA: PAULA 

 

Tema: Frações 
  
Conteúdo; Números fracionários 
Objetivo:  Construir o conceito de frações, percebendo que o numerador 
representa, quantas partes queremos do todo e denominador em quantas 
partes dividimos um todo qualquer. 
 
Descrição das atividades: 
 
Caros alunos hoje vamos trabalhar um pouco de fração. 
 
Atividade 1- Façam a leitura do texto abaixo para que possam em seguida 
realizar os exercícios. 

Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números 
inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão onde o dividendo é nu-
merador e o divisor é o denominador. 

Quando dividimos uma pizza, por exemplo, estamos fracionando a pizza. Cada 
fatia representa uma parte da pizza, ou seja, uma fração. Geralmente ela é 
dividida em 8 pedaços, então cada pedaço de uma pizza representa 1⁄8 (um 
oitavo) de uma pizza. 

Como representar uma fração? 

Podemos representar uma fração através da escrita em números ou de forma 
visual, através de desenhos para melhor o entendimento. Vamos ver  as duas 
formas. 

Representação escrita de frações 

Uma fração é representada, de forma escrita, por dois números inteiros, 
sendo um o numerador e o outro o denominador. 

 

 

https://matematicabasica.net/divisao/


 

 

Exemplo: 

Considere 

 

Aonde a é o numerador, o número que fica acima, e b, o denominador, o 
número que fica embaixo. 

Representação gráfica de frações 

As frações também são representadas de forma gráfica. 

Vejas alguns exemplos: 

(leia-se: “um sobre dois” ou “um meio”) 

(leia-se: “três quartos”) 

(leia-se: “um quarto”) 



(leia-se: “um oitavo”) 

(leia-se: “cinco oitavos”) 

Imagine uma pizza dividida em oito pedaços iguais, e caso exista quatro 
pessoas para comer esta pizza. Se todos comerem dois pedaços, assim cada 
pessoa comeu 2⁄8 (dois oitavos) de pizza. 

Agora imagine que oito pessoas comeram um pedaço cada uma, dessa 
forma, cada pessoa comeu 1⁄8 (um oitavo) de pizza. 

Atividade 2-Responda em seu caderno: 
 

1) Observe a figura: 

 

a) Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? 

b) Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? 

c) A parte pintada representa que fração do retângulo? 

 

2) Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte 
pintada: 



a)        b)    c)  

 

 

3) Um sexto de uma pizza custa 3 reais, quanto custa: 

a)  da pizza 

b)  da pizza 

c) a pizza toda 

Bons estudos! 

Professora Paula 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS                    PROFESSORA: PATRÍCIA 

 

Conteúdo:   Nutrientes e suas funções. 

Objetivo: Conhecer e discutir sobre os nutrientes e suas funções 
 
Descrição da atividade: 
CAROS ALUNOS, NA AULA ANTERIOR, TRABALHAMOS A PIRÂMIDE 
ALIMENTAR.DANDO CONTINUIDADE AO NOSSO TRABALHO, 
ABORDAREMOS NESTA SEMANA A IMPORTÂNCIA DOS NUTRIENTES E 
SUAS FUNÇÕES. 
 
Atividade 1- Faça a leitura e observe as explicações: 



 
O que são os nutrientes? 

São todas as substâncias encontradas nos alimentos, que são úteis para o 
metabolismo orgânico e indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento 
e manutenção das funções vitais dos organismos vivos, e consequentemente, 
para a boa manutenção da saúde. Dividem-se em macronutrientes, aqueles 
presentes em grande quantidade nos alimentos, como é o caso de 
carboidratos, proteínas e lipídios (ou gorduras); ou micronutrientes, aqueles 
que se apresentam em quantidades pequenas, como minerais e vitaminas. 

Entendendo melhor a função de cada um dos nutrientes 

Carboidratos: a primeira fonte de energia do corpo 

 
  



Os carboidratos, compostos bioquímicos que fornecem energia ou fibra ao 
organismo, também são chamados de hidratos de carbono ou glicídios. 

Podemos compará-los a combustíveis de alta qualidade, que fazem o 
organismo funcionar sem grande esforço para liberar a energia que eles 
proporcionam, primordiais para o funcionamento do cérebro, do sistema 
nervoso, dos músculos e do funcionamento dos outros órgãos em geral. 

Muitos consideram os carboidratos como os vilões de qualquer dieta, mas 
essa é uma crença infundada. É muito comum, quando se pretende 
emagrecer, fazer a restrição de alimentos que fornecem esse nutriente, o que 
pode trazer algumas consequências, entre elas a fraqueza e a sonolência. 

Entre os alimentos ricos em carboidratos encontram-se: macarrão, pães, 
batata, batata-doce, mandioca,      mandioquinha,   cará, pinhão,  farinhas   
(de preferência integrais), arroz, frutas, mel e geleias. 
 

Proteínas: os alimentos construtores 

 
 As proteínas estão intimamente relacionadas com a composição dos tecidos 
do organismo como, também, estão presentes na composição de enzimas e 
hormônios. São indispensáveis tanto para o crescimento como, na forma de 
anticorpos, para a defesa do organismo. 

A digestão das proteínas resulta em aminoácidos, que têm importância na 
síntese de vitaminas e de transmissores cerebrais, como a serotonina. 
Podemos compará-las aos “tijolos” que compõem o organismo, enquanto os 
carboidratos são os “pedreiros” que vão colocar os tijolos em ordem e ajudar 
a sustentá-los. 

 Assim, os alimentos mais ricos em proteínas são os de origem animal (carne 
vermelha, aves e peixes). Entre as leguminosas que apresentam teores 
significativos de proteínas estão os feijões, a soja, lentilha, ervilha, nozes e 
amêndoas. 
  

Lipídios: os nutrientes energéticos 



 
  
“Lipídios” é a denominação científica das gorduras, dos óleos e de outros 
produtos de propriedades similares. Atuam no organismo como reservas de 
energia. 

Dependendo dos grupos aos quais pertencem, os lipídios possuem diversas 
funções. Uma das mais importantes é a formação de hormônios e a 
constituição de membranas celulares. 

Além disso, são importantes para a transmissão de impulsos nervosos e 
fundamentais no sistema imunológico e na preservação do calor corpóreo, por 
meio da camada subcutânea de gordura, pois agem como isolante térmico do 
corpo, protegendo os órgãos internos. 

 Os alimentos ricos em gorduras (lipídios) são: óleos, manteigas, azeites, 
castanhas, nozes. 
  

Minerais: o equilíbrio das funções vitais 

 

Sais minerais são substâncias inorgânicas, que também não podem ser 
produzidas pelo organismo de um ser vivo, mas que desempenham funções 
vitais para nós, ou seja, a presença delas favorece o equilíbrio e a manutenção 
de funções corporais básicas (processos metabólicos, condução de impulsos 
nervosos, contração dos músculos, etc.). 

Sua principal origem é o solo e são introduzidos em nosso organismo a partir 
da alimentação, principalmente pela ingestão de vegetais (verduras e 



legumes), que captam os sais minerais do solo por meio de suas raízes, ou 
indiretamente, a partir de fontes animais, que se alimentam de vegetais. 

Os sais minerais também estão presentes na água, porém variam em 
quantidades, dependendo da origem geográfica das fontes. 

Os minerais são encontrados em alimentos de origem animal, como no leite e 
seus derivados ou em sardinhas, também está presente em vegetais, como 
brócolis, couve, agrião e mostarda, além de feijões, nozes e gergelim; não se 
pode também deixar de mencionar o leite de soja e o tofu. 

Outro exemplo é o ferro, indispensável para a formação do sangue, que age 
transportando o oxigênio para todo o organismo. Sua ausência provoca a 
anemia ferropriva. Está presente em hortaliças verde-escuras, fígado, carne 
vermelha, feijões, etc. 
  

Vitaminas: o estímulo das funções químicas 

Também indispensáveis para o correto funcionamento do organismo, 
as vitaminas atuam nos processos metabólicos de carboidratos, lipídios e 
proteínas. São provenientes dos alimentos naturais, contribuindo para o 
aproveitamento dos seus princípios nutritivos. 

Sua presença em doses equilibradas é essencial para a manutenção da 
saúde. Nem a falta nem o excesso são benéficos, portanto o consumo de 
alimentos variados pode proporcionar o equilíbrio necessário de vitaminas 
para o organismo. 

Uma dieta rica em vegetais e proteínas fornece esses micronutrientes em 
proporções biologicamente equilibradas, enquanto a administração de um 
deles, em doses altas, pode afetar o equilíbrio fisiológico do organismo.  Isso 
sugere que é necessário critério para ingeri-las como complemento 
alimentar, sendo indicadas apenas nas condições em que se constate de fato 
a sua carência.(somente deve haver reposição de vitaminas por 
recomendação médica). 
  

Água: essencial para a vida 

Formada por duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio, a água é a 
substância mais abundante em nosso organismo, correspondendo a cerca 
de 60% de nosso peso. Está presente também em quase todos os alimentos, 
exceto em óleos, sais e açúcares. 

É essencial para todas as funções do corpo como: digestão, absorção e 
transporte de nutrientes, eliminação de resíduos, controle da temperatura 
corporal e para diversos outros processos químicos. Está presente em todos 



os tecidos do organismo e é a base do sangue e de todas as secreções fluídas, 
como lágrimas, saliva, etc. 

É importante destacar que não existe uma “quantidade diária certa” de água a 
ser ingerida. Pode até ser que os tão recomendados 2 litros sejam adequados 
para você, mas isso varia muito de pessoa a pessoa. Depende de inúmeros 
fatores, como o seu nível de atividade física, o clima do local em que vive ou 
está, seu metabolismo, seu peso, sua dieta, suas condições físicas gerais, se 
consome álcool ou não, entre outras. 

Somente o médico poderá lhe ajudar a determinar qual o volume de água 
que é apropriado para você. 

 

Atividade 2- APÓS LEITURA, RESPONDA EM SEU CADERNO: 

• Para que servem os nutrientes? 

• Vocês sabiam que os alimentos podiam ser classificados? 

• É necessário atentar-se à quantidade de alimentos colocados no prato, 
ou é só prestar atenção ao tipo de nutriente? 

Referências: 

• https://novaescola.org.br/ 

• alimentacaoemfoco.org.br 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                   PROFESSORA: PATRÍCIA 

 
Conteúdo:  Biomas brasileiros  
 
Objetivo: 

• Conhecer os principais biomas brasileiros e relacioná-los com os tipos 
de vegetação, tipos de relevo, solo e padrões climáticos 

 
Descrição da atividade  
  
NA AULA ANTERIOR, TRABALHAMOS A POLUIÇÃO DOS RIOS. NESTA 
SEMANA ABORDAREMOS NESTA SEMANA OS BIOMAS BRASILEIROS 
 
ATIVIDADE 1--VAMOS LER O TEXTO PARA APROFUNDAR NOSSOS 
CONHECIMENTOS A RESPEITO DESSE ASSUNTO. VOCÊ JÁ OUVIU 
FALAR EM BIOMA? 
 

https://novaescola.org.br/


 
 
Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento 
de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em 
nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, histori-
camente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resul-
tando em uma diversidade de flora e fauna própria. 
 
Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas 
constituídos por uma comunidade biológica com características 
semelhantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o Brasil possui seis biomas: 

1. Cerrado 
2. Amazônia 
3. Caatinga 
4. Mata Atlântica 
5. Pantanal 
6. Pampa 

 



 

BIOMA AMAZÔNIA 

• Maior floresta tropical do mundo; 

• Apresenta grande biodiversidade; 

• Abrange a maior bacia hidrográfica do mundo; 

• Região de clima quente e úmido; 

• Vegetação divide-se em mata e terra firme, mata de várzea e mata de 
igapó. 

 
BIOMA PANTANAL 

• Uma das maiores planícies alagadas do mundo; 

• Apresenta grande biodiversidade, influenciado por outros biomas, como: 
Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia; 

• Compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai. 
 
BIOMA PAMPA 

• Conhecido como campos sulinos; 

• Apresenta elevado potencial hidrelétrico; 

• Região de clima subtropical; 

• Vegetação campestre normalmente uniforme. 
 
BIOMA CERRADO 

• Conhecido como a savana brasileira; 

• Apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero; 



• Abriga as nascentes dos principais rios brasileiros; 

• Região de clima tropical sazonal. 
 
BIOMA CAATINGA 

• Considerado o bioma mais seco do Brasil, apresentando baixos índices 
pluviométricos; 

• Bioma exclusivo do Brasil; 

• Caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes e vegetação xero-
mórfica; 

• Região de clima semiárido. 
 
BIOMA MATA ATLÃNTICA 

• Compreende a região costeira do Brasil; 

• Hoje restam menos de 10% da mata nativa; 

• Região de clima tropical e úmido; 

• Vegetação ombrófila e estacional. 
 
ATIVIDADE 2- AGORA QUE CONHECEMOS UM POUCO SOBRE O AS-
SUNTO LENDO O TEXTO, VAMOS RESPONDER AS QUESTÕES ABAIXO 
NO CADERNO: 
 

1. O que é um Bioma? 
2. Quantos Biomas há no Brasil? 
3. Tem alguma palavra que não está em nosso cotidiano? Você teve difi-

culdade em interpretar alguma palavra? 
4. Quais foram?  
5. Procure no dicionário o significado destas palavras? 

 
Referências: 

https://cnae.ibge.gov.br/ 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/biomas-brasileiros.htm 
 
 

 

DISCIPLINA:PORTUGUÊS           PROFESSORA:TAÍS 

 

 
CONTEÚDO:  Gênero literário “Fábulas”, interpretação de texto, produção 

textual, leitura e ortografia( uso do ch) 
 
OBJETIVOS:  

• REVISAR O CONTEÚDO TRABALHADO EM SALA DE AULA 

https://cnae.ibge.gov.br/
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/biomas-brasileiros.htm


• Compreender e reconhecer a função social do gênero fábula, análise 
linguística, desenvolver a leitura e escrita ... 

 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Revisitaremos o assunto já trabalhado e 
desenvolvido em sala de aula sobre o gênero literário ‘Fábula” e ortografia. 
Peço que desenvolvam mais de uma vez a leitura do texto. 
 
 
ATIVIDADE 1- Leia com atenção o lembrete abaixo para recordarmos do 
assunto.  
 
Lembrete: As fábulas, presentes na vida cotidiana das crianças, são curtas 

narrações literárias. O seu principal objetivo é apresentar uma mensagem, 

isso com um caráter de moral da história puramente instrutivo. 

Em síntese, os personagens costumam ser animais ou objetos fictícios. As 

suas histórias são contadas para entreter e ensinar os pequenos, ao mesmo 

tempo que estimulam o seu desenvolvimento e a imaginação. 

A narrativa de “O leão e o ratinho” é atribuída a Esopo, no século VI a.C, e 

ensina não apenas os menores, mas também os jovens e adultos, de que in-

diferente ao tamanho, é preciso com que ajudemos todos, uns aos outros. 

Atividade 2- Leia com atenção a fabula: A raposa e o tigre 

A raposa e o tigre 

 

Um tigre agarrou uma raposa na floresta e decidiu matá-la no almoço. A 

raposa, muito esperta, disse ao tigre:  

- Se eu fosse você, não me comeria. Sou uma enviada do Imperador do 

Céu para ser o rei dos animais. Ele vai ficar muito desgostoso ao saber que 

você me matou por causa de uma simples refeição.  

O tigre exclamou:  

- Ah, é?!  

https://escolaeducacao.com.br/elementos-da-narrativa/


- Se duvida do que eu estou dizendo, vem atrás de mim, vamos passear 

na floresta. Vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me verem.  

O tigre aceitou a proposta.  

Os dois foram para a floresta, a raposa na frente, o tigre logo atrás. Em 

pânico, todos os animais fugiram. O tigre ficou espantado. Ele não percebeu 

que os animais fugiram dele, e não da raposa.  

Sérgio Capparelli e Márcia Schmaltz. “Fábulas chinesas”. Porto Alegre: 

L&PM, 2012. p. 39. 

 

Atividade 3- Para compreendermos a leitura responda as questões: 

Questão 1 – O texto lido é: 

(     ) um conto 

(     ) uma fábula 

(     ) uma notícia 

 

Questão 2 – A história “A raposa e o tigre” acontece porque: 

(     ) o tigre decidiu matar a raposa. 

(     ) a raposa conseguiu enganar o tigre. 

(     ) todos os animais da floresta fugiram da raposa. 

 

Questão 3 – Quem conta a história? 

(     ) o tigre 

(     ) a raposa 

(     ) o narrador 

 

Questão 4 – Na passagem “- Se eu fosse você, não me comeria.”, a raposa: 

(     ) busca dissuadir o tigre.  

(     ) emite uma ordem ao tigre. 

(     ) exprime um desejo ao tigre. 

 



Questão 5 – No trecho “Ele vai ficar muito desgostoso [...]”, o vocábulo “Ele” 

refere-se: 

(     ) ao tigre. 

(     ) ao Imperador do Céu. 

(     ) ao rei dos animais. 

 

Questão 6 – No período “Vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me 

verem.”, a expressão sublinhada expressa: 

(     ) um fato que acontecerá. 

(     ) um fato que possivelmente acontecerá. 

(     ) um fato que improvavelmente acontecerá. 

 

Questão 7 – Na parte “Em pânico, todos os animais fugiram.”, a expressão 

“Em pânico” foi usada no texto para indicar: 

(     ) o lugar em que todos os animais fugiram. 

(     ) o modo com que todos os animais fugiram.  

(     ) o tempo com que todos os animais fugiram. 

 

Questão 8 – Os travessões desempenham a função de: 

(     ) destacar as partes principais da história. 

(     ) separar as frases explicativas da história. 

(     ) introduzir as falas do personagens da história.  

 

Questão 9 – Na frase “[...] - Se duvida do que eu estou dizendo, vem atrás de 

mim [...]”, o verbo “vem” está na linguagem: 

(     ) culta 

(     ) informal  

(     ) regional 

 



Questão 10 – Podemos concluir que, para não ser devorada pelo tigre, a 

raposa usou de: 

(     ) sua astúcia. 

(     ) sua paciência. 

(     ) sua persistência. 

 

ATIVIDADE 4- Nas fábulas os personagens são animais e todas têm uma 
moral,ou seja, um ensinamento. Escolha um animal que você ache 
interessante e pense em suas características. Construa uma história que 
contenha as mesmas características da fábula. 
 
 
 
ATIVIDADE 5- Leia o texto  
 

Esopo 

 Não se sabe muito a respeito da vida desse escravo, até mesmo porque 

outros fabulistas receberam o seu nome e as histórias de suas vidas se 

misturaram. Dizem que as fábulas de um Esopo encantaram tanto o seu dono 

que este o libertou. Dizem que esse Esopo recebeu honrarias e foi recebido 

em palácios reais. 

 [...] 

 Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou 

bons, exatamente como os homens. A intenção de Esopo, em suas fábulas, é 

mostrar como nós, homens, podemos agir. 

 As fábulas, contadas e readaptadas por seus continuadores, como 

Fedro, La Fontaine e outros, tornaram-se parte de nossa linguagem diária. 

“Estão verdes”, dizemos quando alguém quer alcançar coisas impossíveis – o 

que é a expressão que a raposa usou quando não conseguiu as uvas... 

 Esopo nunca escreveu suas histórias. Contava-as para o povo, que por 

sua vez se encarregou de repeti-las. 

 Mais de duzentos anos depois de sua morte é que as fábulas foram 

escritas e se reuniram às de vários Esopos. 



 Em outros países além da Grécia, em outras civilizações, em outras 

épocas sempre se inventaram fábulas que permaneceram anônimas. Quando 

dizemos no Brasil: “Macaco velho não mete a mão em cumbuca!”, estamos 

repetindo o ensinamento de sua fábula. 

 Assim, podemos dizer que em toda parte a fábula é um conto de 

modalidade popular, uma lição de inteligência, de justiça, de sagacidade, 

trazida até nós pelos nossos Esopos. 

ROSSI, VERA. www.contandohistoria.com  

 

ATIVIDADE 6- Após a leitura do texto responda em seu caderno as questões 
abaixo: 
 
1-Qual é o título do texto? 

R:  

2-Quantos parágrafos há no texto? 

R:  

3-Qual era a profissão de Esopo? 

R:  

4-Como Esopo compartilhava suas histórias? 

R:  

5-Por que não sabemos muito sobre Esopo? 

R:  

6-Como eram os animais nas fabulas de Esopo? 

R 

7-Porque nas fábulas os animais são humanizados? 

R:  

8-O que significa a expressão “Estão verdes”? De onde é esta citação? 

R:  

9-) Quando as fábulas foram reunidas e escritas? 

R: 
 
 



 
 

ATIVIDADE 7- Os exercícios ortográficos nos auxiliam na grafia correta das 
palavras. Vamos fazer essas atividades no caderno para assimilar o uso do ch. 

 
 

1) JUNTE AS Sílabas ABAIXO E FORME PALAVRAS: 

PI CHA VE PA TO NHA CHE GA GOU MA DA  PO 
 
1 - ________________________________ 
02 - ________________________________ 
03 - ________________________________ 
04 - ________________________________ 
05 - ________________________________ 
06 - ________________________________ 
07 - ________________________________ 
08 - ________________________________ 
09 - ________________________________ 
10 - ________________________________ 
11 - ________________________________ 
12 - ________________________________ 
13 - ________________________________ 
14 - ________________________________ 
 

2) ORGANIZE AS SILABAS ABAIXO E DESCUBRA QUAL É A PALA-

VRA: 

A) VA-CHU: _______________________ 

B) LO-CHI-NE: ____________________ 

C) PÉU-CHA: ______________________ 

D) PE-TA-CHU: ____________________ 

E) CHI-MO-LA: ____________________ 

F) QUE-CHE: _____________________ 

G) LHO-CA-CHO: __________________ 

H) CHÃO-COL: ____________________ 



I) LA-CHO-TE-CO: _________________ 

J) CHOR-CA-RO: __________________ 

 

3) SEPARE AS SILABAS: 

 

A) FANTOCHE: ____________________ 

B) FICHA: ________________________ 

C) CHUVISCO: ____________________ 

D) CACHO: _______________________ 

E) MACHADO: ____________________ 

F) ACHA: _________________________ 

G) MACHUCADO: __________________ 

H) INCHADA: ______________________ 

I) CHÁCARA: _____________________ 

J) BOLACHA: _____________________ 

K) ACHADO: ______________________ 

L) FECHADO: _____________________ 

M) BORRACHA: ___________________ 

N) BICHINHO: _____________________ 

 

Referências Bibliográficas  
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/como/3985 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_rita_

de_cassia_da_silva.pdf 

https://acessaber.com.br/ 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/como/3985
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_rita_de_cassia_da_silva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_rita_de_cassia_da_silva.pdf
https://acessaber.com.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


