
 

Atividades referente a 13/07 a 17/07/2020 

1º DIA 

Hoje é dia de Língua Portuguesa 

(Ler e refletir, mas não precisa copiar no caderno) 

Nesta semana, iremos ler e estudar sobre o gênero textual: entrevista.   
Qual a profissão que pretende exercer quando crescer? Já pensou sobre isso? Vamos ler a 
entrevista com o paleoartista Leandro Sanches da Costa. Sabe que profissão é essa? Vamos 
descobrir? 

 

A entrevista é um texto que apresenta informações e opiniões sobre um assunto, geralmente 
dadas por um especialista. As partes de uma entrevista são: 
 

• Título e, às vezes, subtítulo. 

• Introdução (apresentação do assunto e do entrevistado). 

• Perguntas (feitas pelo entrevistador) e respostas (dadas pelo entrevistado). 

 

 
(http://mundopre-historia.blogspot.com/2013/02/leandro-sanches-da-costa.html) 

 
(http://eandrosanchesarte.blogspot.com/) 

http://mundopre-historia.blogspot.com/2013/02/leandro-sanches-da-costa.html
http://eandrosanchesarte.blogspot.com/


Você vai ler uma entrevista com o desenhista de dinossauros Leandro Sanches da Costa. 
Preste atenção às perguntas e às respostas. 
 
Profissão: Desenhista de Dinossauro 
 
O que você quer ser quando crescer? Bombeiro, médico, astronauta ou desenhista de 
dinossauros? O quê? Será que isso está certo? Pois é, a profissão de quem desenha dinossauros 
existe de verdade e é chamada de paleoarte. E para ilustrar o Estadinho de papel desta semana, 
convidamos o paleoartista Leandro Sanches da Costa, que conversa aqui com a gente. 
 
Leandro, desde quando você gosta de dinossauros? 
 
Eu sempre gostei muito de todos os bichos. Já tive até coleção de lagartixa. Mas eu adorava os 
dinossauros não porque eles eram grandões. E sim porque eu sabia que esses bichos estavam 
muito mais perto da gente do que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles. 
 
Que trabalho legal o seu! Como é ganhar a vida desenhando dinossauros? 
 
É bem legal e difícil, pois existem mais de mil espécies de dinossauros no mundo e, além de saber 
desenhar e deixar bonito, como arte, é preciso conhecer bem os animais para que cientificamente 
fique tudo certinho. Imagine se coloco cinco dedos em um dinossauro que só tinha quatro? Isso 
nunca pode acontecer... Então eu juntei minha formação como biólogo com o gosto pelo desenho 
e me tornei um especialista em ilustração desse tipo. 
 
Como paleoartista, você desenha outras coisas? 
 
Sim! Na verdade, o paleontólogo é alguém que estuda vestígios fósseis dos organismos que já 
passaram pela Terra. Além dos dinossauros, existem plantas, as bactérias. 
 
Que dica você dá para quem também quer ser um paleoartista? 
 
Observar tudo para ter muitas referências. Olhar atentamente para um pássaro durante dez 
minutos, por exemplo, pode ser legal para ver os movimentos e detalhes que muitas vezes não 
percebemos. E essa sensibilidade para um artista faz toda a diferença. 
 

(Fonte: Livro Buriti Mais Português, Marisa Martins Sanches) 

(Copiar e responder no caderno). 

Atividades de interpretação: 
 

1. Qual é o título da entrevista? 
 

2. Que informações a introdução traz? 
 

3. Como foi feita a introdução da entrevista? Qual a intenção ao escrevê-la desse modo? 
 

4. O que a entrevista informa? 
 

5. Quais são as dificuldades da profissão do entrevistador? 
 

6. Você gostou da profissão de paleoartista? 
 

7. Qual a profissão que você pensa em exercer quando crescer? Por quê? 
 



 

 

(Copiar e responder no caderno) 

Análise linguística 
 
Verbo: é a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza situados no 
tempo ( presente, pretérito e futuro). Nesta semana, iremos estudar os verbos que indicam 
ação.  
 
Os tempos do verbo são basicamente três:  
- presente: entro , como, durmo. 
- pretérito ( ou passado) : entrei, comi, dormi. 
- futuro: entrarei, comerei, dormirei. 
 
Os verbos pertencem a três conjugações : a 1ª, com terminação AR ( entrar); a 2ª, com 
terminação em ER( comer) ; e a 3ª, com terminação em IR( dormir). Os verbos identificam as 
formas de infinitivo, terminam em AR, ER e IR. Vejam os exemplos: 
 
As pessoas do verbo são três e elas podem estar no singular ou no plural. Observe o quadro 
abaixo: 
 

Pessoas Singular Plural 

1ª pessoa Eu como  Nós comemos 

2ª pessoa Tu comes Vós comeis 

3ª pessoa Ele/Ela come Eles / Elas comem 

 
 

 

1- Copie as palavras da tabela abaixo de acordo com as conjugações no caderno: 

Sentir- morar- pesquisar- colar- viver- escrever – soltar- ligar- descobrir-  
Entrar- comer- convidar- deixar- acontecer - colocar- 
 

 

Terminadas em AR Terminadas em ER Terminadas em IR 

pesquisar viver sentir 

   

   

   

   

   

 

(Copie e responda no caderno) 

Atividades 
 
2- Leia as orações da entrevista e circule as palavras que são verbos: 
 

a) Eu sempre gostei muito de todos os bichos. 
 

b) Eu adorei os dinossauros. 
 

c) Afinal, as aves vieram deles. 



 
d) Observar tudo para ter muitas referências. 

 

e) Então eu juntei minha formação como biólogo com o gosto pelo desenho e me tornei um 
especialista em ilustração desse tipo. 

 

 

(Leia as explicações e copie no caderno) 

Ortografia: Utilização do verbos vem e vêm ; tem e têm com acento e sem acento circunflexo( 
^). 
  
Veja os exemplos: 

a) Meu neto Filipe vem almoçar na minha casa todo domingo. 
b) Meus netos Gabriel e Alex vêm almoçar na minha casa todo domingo. 

 
As palavras vem e vêm são as formas do verbo vir. 
Na primeira frase, a palavra vem combina com a parte da frase “Meu neto Filipe”. 
Na segunda frase, a palavra vêm combina com a parte da frase “ Meus netos Gabriel e Alex”. 
 
No primeiro exemplo: vem está no singular. Não tem acento circunflexo (^). 
No segundo exemplo: vêm está no plural. Tem acento circunflexo (^). 
 
As palavras tem e têm do verbo ter, seguem as mesmas normas.  
Veja os exemplos: 
 

a) O dinossauro tem calda. 
b) Os dinossauros têm caldas. 

 
Atividades de ortografia.  
 
3-Complete as frases com as formas verbais vem e vêm, tem ou têm. 

a) Todas as crianças ______direito à educação. 
b) Beatriz _____logo mais para irmos à festa. 
c) O dia ____horas. 
d) Sempre que ____aqui, ele me traz um presente. 
e) Os alunos ____ e vão pelo corredor da escola o dia todo. 
f) Alguns escritores ____para a palestra sobre leitura. 
g) Decida-se! Você ___ou não ____? 

 
4- Complete as frases com as formas verbais tem ou têm: 
 

a) Os dias ___24 horas. 
b) Os alunos ____ notas de trabalho e de participação. 
c) Minha escola _____acesso para cadeirante. 
d) No feriado , as rodovias _____ mais veículos. 
e) Toda criança ____direito a um teto. 

 
 

(Fonte: Livro Buriti Mais Português, Marisa Martins Sanches) 

 

2° DIA 

Hoje é dia de Matemática 



NÃO COPIAR 
Caros alunos, não se esqueçam de colocar a data, copiar e responder às questões no caderno 
de matemática.  

 

Números e operações 

Frações (Não precisa copiar o texto somente leia com atenção). 

O que é fração? 

A fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. 

A fração é representada pelo numerador e denominador.  

 

 

Fonte: https://beduka.com/blog/materias/matematica/o-que-e-fracao/  acessado em 06/07/2020 às 14:35. 

O denominador sempre será o número inteiro e o numerador a quantidade de partes no qual foi 

dividido. Exemplo: 

 

Fonte: https://beduka.com/blog/materias/matematica/o-que-e-fracao/ acessado em 06/06/2020 às 14:40. 

• No primeiro exemplo a pizza foi divida em duas fatias (denominador) e depois do jantar 

sobrou apenas uma fatia  (numerador). 

• No segundo exemplo temos 6 fatias de pizza (denominador) após o jantar restaram 

somente 3 fatias (numerador). 

• No terceiro exemplo a pizza foi dividia em  8 fatias ( denominador) e após o jantar restaram 

4 fatias ( numerador). 

https://beduka.com/blog/materias/matematica/o-que-e-fracao/
https://beduka.com/blog/materias/matematica/o-que-e-fracao/


 

Atenção de como se lê as frações: 

 
Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/9523992/  acessado em 06/07/2020 às 14:45. 

 

Importante!  A partir do numerador sendo 11 colocamos a palavra avos. 

Exemplos: 

2/13- dois treze avos 

3/25- três vinte e cinco avos 

5/36- cinco trinta e seis avos. 

 

Agora vamos resolver alguns exercícios para ler e identificar as frações. 

 

1- Escreva como se lê as frações abaixo. 

a) 3/7 

b) 1/6 

c) 9/2 

d) 5/9 

e) 19/10.000 

f) 3/17 

g) 5/100 

h) 7/600 

i) 15/1.000 

 

2- Dê a fração correspondente. 

 

https://slideplayer.com.br/slide/9523992/


 
Fonte: http://verfazercopiarerecriar.blogspot.com/2020/04/fracoes-e-conceito-de-quantidades-maior.html  

acessado em 06/07/2020 às 15:00. 

 

 

Tratamento da informação 
 

1- O gráfico abaixo é o de linhas e vamos treinar mais uma vez como se interpreta outro 

tipo de gráfico sem ser o de barras. 

Ele está mostrando o resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um 

zoológico. 

Cada visitante foi abordado com a seguinte pergunta: 

“ Dos seguintes animais:  Leão, Jacaré, Macaco, Urso e Leopardo, qual é o seu 

preferido?” 

Após a pesquisa encerrada, chegou-se à conclusão que o animal menos popular neste 

zoológico é o Jacaré. 

Analise atentamente este gráfico de linhas e responda as perguntas. 

 

Título: Popularidade dos animais do zoológico. 

 
Importante: Os dados aqui apresentados são fictícios, não existindo nenhuma conexão com a realidade. 

O gráfico em questão foi criado com o objetivo pedagógico de oferecer um melhor entendimento de como 

um gráfico pode ser utilizado. 

 

http://verfazercopiarerecriar.blogspot.com/2020/04/fracoes-e-conceito-de-quantidades-maior.html


Perguntas: 

a) Qual foi o animal mais votado? 

b) Qual foi o animal menos votado? 

c) Quantos votos recebeu o macaco? 

d) Quantos votos o rei das selvas recebeu? 

e) Qual foi a votação do leopardo? 

f) E você? Qual animal você escolheria? 

 

Fonte:  https://www.estudamos.com.br/graficos/analise_de_dados_on_line_3.php   acessado em 

06/07/2020 às 15:20. 

 

3° DIA 

 

Hoje é dia de Ciências 

 

 

  

 

Nesta aula estudaremos sobre a energia produzida pela movimentação das águas.  

Não Copiar 

Você já ouviu falar sobre o Moinho Hidráulico? 

 

 

 

A presença dos moinhos hidráulicos no Brasil 

 O velho moinho hidráulico europeu, cujas origens remontam ao Mediterrâneo helenístico, foi 

um dos elementos mais marcantes nas paisagens rurais de quase todos os estados do Centro-Sul 

do Brasil. Sua presença desde há muito é notada nessa ampla região, seja em grandes fazendas 

ou em pequenos sítios mais prósperos. Na realidade, os moinhos se fizeram presentes desde o 

início do povoamento dessa vasta área, excetuando algumas poucas zonas de ocupação mais 

precoce, como a orla litorânea.  

[...] 

 E se no sul do país, a forte presença do trigo – que nunca deixou de ser cultivado pelos 

imigrantes e seus descendentes – fez com que seus moinhos fossem capazes de moer tanto o 

cereal europeu quanto o milho americano, o mesmo não se deu no Sudeste. Em São Paulo, onde 

também não se conheceu moinhos verticais até então, as azenhas quase nunca moeram qualquer 

outro cereal que não o milho. A razão para tanto deve-se à maior presença em São Paulo de 

imigrantes italianos já habituados  ao  consumo  do  milho  e  à  raridade  da  triticultura  no  estado  

CIÊNCIAS 

A água e o ser humano 

 

Um moinho de água, ou azenha, é qualquer tipo de mecanismo capaz de aproveitar a energia 

cinética da movimentação de águas, e que permite moer grãos, irrigar grandes arrozais, drenar 

terras alagadas e até gerar eletricidade. 

https://www.estudamos.com.br/graficos/analise_de_dados_on_line_3.php


no  período. Explica-se, desse modo, a disseminação de pequenas azenhas em diversos núcleos 

coloniais, como a que existiu em Gavião Peixoto, então parte do município de Araraquara. [...] 

 

http://www.portaldeholambra.com.br/moinho-de-limeira.html 

 

https://www.researchgate.net/publication/281617644/figure/fig2/AS:654746343989250@1533115101953/Figura-2-Azenha-de-Gramado-RS-construida-no-inicio-do-seculo-XX-por-

imigrantes.png 

Azenha de Gramado, RS, construída no início do século XX por imigrantes italianos. Notar o 

pequeno monjolo associado à roda hidráulica. Fotografia do autor, 2007. 

• Conhecendo um pouco sobre a água como fonte de energia 

 Um moinho de água, ou azenha, é qualquer tipo de mecanismo capaz de aproveitar 

a energia cinética da movimentação de águas, e que permite moer grãos, irrigar grandes 

arrozais, drenar terras alagadas e até gerar eletricidade. 

 Há centenas de anos que o movimento da água é usado nos moinhos. A passagem da água 

faz mover rodízios de madeira que estão ligados a uma mó (pedra redonda muito pesada). Esta 

mói o cereal (trigo, milho, cevada, aveia, etc.) transformando-o em farinha. Estas são as 

http://www.portaldeholambra.com.br/moinho-de-limeira.html
https://www.researchgate.net/publication/281617644/figure/fig2/AS:654746343989250@1533115101953/Figura-2-Azenha-de-Gramado-RS-construida-no-inicio-do-seculo-XX-por-imigrantes.png
https://www.researchgate.net/publication/281617644/figure/fig2/AS:654746343989250@1533115101953/Figura-2-Azenha-de-Gramado-RS-construida-no-inicio-do-seculo-XX-por-imigrantes.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rod%C3%ADzio_(moagem)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo


estruturas mais primitivas conhecida de aproveitamento da energia cinética das águas dos rios e 

ribeiros.  

Modernamente, certas corredeiras e quedas d'água provisórias, onde eram instalados esses 

moinhos, são usadas para produzir energia elétrica. 

• Hidro significa água. 

 Energia hidráulica é a energia produzida através do movimento da água, podendo ser 

disponibilizada sob a forma de eletricidade, ou diretamente sob a forma de energia mecânica 

(movimento de rotação). 

 Quando chove nas colinas e montanhas a água desce para os rios que se deslocam para o 

mar. O movimento ou a queda da água contém energia cinética e energia potencial que pode 

ser aproveitada como fonte de energia. 

  Normalmente constroem-se diques que param o curso da água acumulando-a num 

reservatório a que se chama albufeira ou represa. Noutros casos, existem diques (açudes) que 

não param o curso natural da água, mas obriga-a a passar por um desvio que a leva até o moinho. 

A transformação da energia contida nos cursos de água em energia aproveitável pode ser feito por 

meio de uma turbina ou de uma roda de água. 

Quando se abrem as comportas da barragem, a água presa passa pelas lâminas da turbina (ou 

pela roda de água) fazendo-a girar, usando a força motriz da água. 

A partir do movimento de rotação da turbina o processo repete-se, ou seja, o gerador ligado à 

turbina transforma a energia mecânica em eletricidade. Isto é o que acontece na maior parte das 

barragens. 

 

Atividade 

• Com o auxílio dos seus familiares vamos construir uma roda-d’água 

Esta atividade está em nosso livro didático e, no retorno às aulas, apresentaremos aos colegas nossa 

experiência. Não se preocupe com o livro, a atividade está aqui. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Atividades (Fonte adaptada: Novo Pitanguá: ciências: manual do professor/Karina Pessoa, Leonel Favalli. 

-1.ed.-SãoPaulo:Moderna,2017.66,67) 

4° DIA 

Hoje é dia de História e Geografia (Interdisciplinar) 

Você está estudando em Ciências sobre a importância da água, inclusive em mecanismos que 

auxiliam o ser humano, como é o caso do moinho hidráulico. Então, vamos conhecer um pouco 

sobre a história e localização de alguns desses moinhos no Brasil. 

 

MOINHOS HIDRÁULICOS NO BRASIL 

Foi na Grécia Antiga onde se registrou a existência do primeiro moinho hidráulico e depois, se 

espalhou por toda a Europa. 



O termo moinho deriva do latim – molinum, de molo – que significa moer, triturar. 

Na Europa, o moinho hidráulico foi muito utilizado para moer o trigo, a cevada, a aveia, o centeio e 

a azeitona. 

No Brasil, os moinhos movidos por roda d’roda vertical, surgiram a partir da imigração europeia do 

século XIX, com os alemães, italianos e europeus do Leste, prevalecendo a moagem do trigo e do 

milho. 

Em Minas Gerais, foram muito comuns os moinhos instalados nas próprias cachoeiras, tendo seus 

arrimos e fundações estruturados sobre um ou dois rochedos dispostos naturalmente. É esse o 

caso de um moinho ainda operante atualmente, localizado em São Gonçalo do Rio das Pedras, em 

Minas Gerais. 

 

Moinho construído sobre cachoeira em São Gonçalo do Rio das Pedras, MG. Fotografia do autor, 2013. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000100133>. Acesso em: 07 de julho de 

2020. 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000100133


Parte interna de moinho hidráulico sendo utilizado para moer milho, Minas Gerais, 2019. Foto: Ana Paula. 

Em verdade, o moinho hidráulico espalhou-se justamente pelas regiões do amplo planalto interior 

brasileiro nas quais as condições morfoclimáticas (uma combinação de um conjunto de elementos 

da natureza – relevo, clima, vegetação) eram quase ótimas em termos de sua instalação e 

rendimento. Nesse sentido, nenhuma região brasileira parece ter conhecido associação mais feliz 

com o velho maquinismo europeu do que o domínio de mares de morros florestados típicos da 

região sudeste do país. Elevando-se a diversas serras que estruturam o relevo do Planalto 

Brasileiro, os mares de morros apresentavam excelentes terrenos para moinhos, dotados de 

abruptas variações na declividade. Além disso, os altos índices pluviométricos (quantidade de 

chuva por metro quadrado em determinado local) sempre associados a esse domínio paisagístico 

garantiam uma boa propulsão obtida a partir de seus riachos e ribeirões 

Foi a partir dessas condições iniciais que os pequenos moinhos se tornaram tão arraigados em 

nossas paisagens rurais que, quando o desempenho de um deles já não era mais suficiente, poucos 

foram os esforços de aperfeiçoamento técnico. Quando se fazia necessário um aumento da oferta, 

a solução usual sempre foi a da multiplicação da unidade base. Assim, a instalação de dois moinhos 

de idêntico mecanismo em uma mesma levada d´água não foi um fato raro nas zonas rurais de 

regiões mais bem drenadas. Se as condições demográficas da ocupação do interior parecem ter 

sido tão ou mais determinantes na difusão dos moinhos no Brasil, aqui se veria uma solução 

diretamente resultante das ótimas condições topográficas (topografia é a ciência que estuda as 

características presentes de algum território). Graças às dádivas dos rios de leitos acidentados, 

respondia-se mais prontamente ao aumento da demanda com a multiplicação dos moinhos do que 

por meio do aprimoramento de seu mecanismo, já rústico por si só. 

(Fonte: ANDRADE, Francisco de Carvalho Dias de. A presença dos moinhos hidráulicos no Brasil. Anais do 

Museu Paulista: História e Cultura Material. São Paulo, v. 23, n.1, jan/jun. 2015. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000100133>. Acesso em: 8 de 

julho de 2020.) 

 

Copie as questões para responder em seu caderno. 

1- Onde surgiram os primeiros moinhos? 

2- No Brasil, quando surgiram os moinhos de água? 

3- Em quais condições os moinhos hidráulicos espalharam-se no interior brasileiro? 

4- Converse com seus familiares e pergunte se eles conhecem um moinho hidráulico. Não 

esqueça de anotar a região onde se localizava o moinho. 

5- Agora é apenas uma dica para quem tiver a oportunidade de assistir ao vídeo. Se trata de 

um moinho hidráulico, ainda em funcionamento, no Estado de Espírito Santo. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000100133


https://www.youtube.com/watch?v=sBuuLJ2qQJc 

 

 

HOJE É DIA DE ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Prosseguindo os estudos sobre os jogos de tabuleiro, com o objetivo de aprimorar a concentração, 

aprender noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, mantendo a temática de 

reaproveitamento de resíduos, conheceremos na aula de hoje o “Jogo de Damas”.  Registra-se que 

as versões mais antigas de Damas, foi um jogo descoberto em uma escavação arqueológica no 

Iraque (data-se de 3000 anos a.C.) e um jogo egípcio chamado Alquerque (1400 anos a.C.). O jogo 

como conhecemos hoje teve origem na França, quando resolveram jogar em um tabuleiro de xadrez 

e acrescentaram a regra de captura obrigatória, por volta dos anos 1100 d.C.  

                    

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Construção do tabuleiro: Corte um pedaço de papelão no formato de um quadrado (ele pode medir 

32cm x 32cm), em seguida desenhe utilizando uma régua, 8 fileiras e 8 colunas de 4cm no papelão, 

totalizando 64 quadrados (chamaremos de “casas”), pintando alternadamente 32 casas, veja como:  
  

      
 

Após concluir o tabuleiro precisaremos de 24 tampinhas de garrafa, 12 de cada cor (você pode 

pinta-las ou até mesmo jogar utilizando-as viradas para baixo e para cima para diferenciar as peças 

dos dois jogadores), caso não as tampinhas, você pode recortar 24 pedaços de papelão um pouco 

menores que as “casas do tabuleiro” e pintá-los de duas cores diferentes, 12 de cada cor.  

 

REGRAS DO JOGO DE DAMAS: 

Praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras (pintamos as casas escuras no nosso 

tabuleiro), com 12 peças de uma cor de um lado e com 12 peças de outra cor de outro lado, o 

objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário, utilizando as casas escuras. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBuuLJ2qQJc


 

O início do jogo se dá com todas as 24 peças dispostas no tabuleiro em 

cima das 3 primeiras linhas horizontais. O jogo inicia e se joga com as peças 

sempre em cima das casas pintadas (conforme imagem ao lado). O lance 

inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas (se não houver 

peça branca, disputa-se par ou ímpar ou até mesmo jó-ken-pô).   

 

As peças andam somente para frente, uma casa de 

cada vez, sempre na diagonal (conforme apontam 

as setas na imagem 1). Quando a peça atinge a 

oitava linha do tabuleiro ela é promovida à dama. A 

dama é uma peça de movimentos mais amplos, 

andando para frente e para trás, quantas casas 

quiser, não saltando as peças da mesma cor (conforme apontam as setas na imagem 2). 
 

A captura é obrigatória. Não existe sopro (retirar a peça do adversário que não realizou uma 

captura). Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser capturadas, ou seja, para 

capturar é necessário existir uma casa vazia após a peça capturada.  

A peça e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou 

mais peças, desde que haja espaço na diagonal logo a seguir de cada peça 

capturada. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, 

é obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças (lei da 

maioria). 

 

Existem algumas possibilidades do jogo empatar: Após 20 lances sem 

captura ou deslocamento de peça a partida é declarada empatada. Finais 

com 2 damas contra 2 damas;  2 damas contra uma; 2 damas contra uma 

dama e uma peça também são declaradas como partidas empatadas.  Finais 

onde 1 dama contra 1 dama e 1 dama contra 1dama e 1 peça, são 

declarados empatados após 5 lances. 

Agora que você conheceu as regras e confeccionou seu tabuleiro, reúna a família para uma disputa 

de jogo de Damas. Divirtam-se! 

FONTES: 

Damas Ciências. Regras Oficiais. Disponível em http://www.damasciencias.com.br/regras-jogo-de-damas/ Acesso em 02/07/2020. 

MegaJogos. O mundo é das Damas: Tudo sobre esse antigo jogo de tabuleiro. Disponível em: https://blog.megajogos.com.br/damas-tudo-sobre-o-jogo-

de-tabuleiro/ Acesso em 02/07/2020.  

 

 

 

 

http://www.damasciencias.com.br/regras-jogo-de-damas/
https://blog.megajogos.com.br/damas-tudo-sobre-o-jogo-de-tabuleiro/
https://blog.megajogos.com.br/damas-tudo-sobre-o-jogo-de-tabuleiro/


ARTE 

 

              Vamos aprender uma nova técnica de animação chamada Stop Motion. 

               A invenção da fotografia e as experiências de animação, ainda no século 19, viabilizaram 

o desenvolvimento da técnica de animação por Stop Motion.  

               O Stop Motion é uma técnica na qual as personagens são movimentadas e fotografadas 

quadro a quadro, posteriormente, essas imagens são organizadas em sequência, seja em uma 

película cinematográfica ou em um programa de edição de vídeo, gerando a sensação de 

movimento. 

               A invenção dessa técnica é atribuída ao cineasta francês George Méliès. Outro grande 

nome do Stop Motion é Willis O’Brien, especialista em efeitos especiais, criador do gorila King Kong, 

para o filme de 1933. No cinema contemporâneo, o grande nome dessa técnica é o norte-americano 

Tim Burton, diretor, produtor e roteirista de vários filmes de animação. 

               Os materiais utilizados nesses filmes de animação são os mais diversos, desde argila e 

massinha de modelar até bonecos, lápis, sapatos e outros objetos.  

                A produção de um filme no estilo Stop Motion é demorada, pois para cada segundo de 

filme são necessários 24 frames (quadros), visando criar uma imagem em movimento. 

 

 

 



 

Abaixo segue os links para você assistir os filmes feitos em Stop Motion. Divirtam-se!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=m6COAh0l-Q4 

https://www.youtube.com/watch?v=a3T7gcWnb5M 

https://www.youtube.com/watch?v=wZkYE0Y4MRg 

 

Fonte: Livro Novo Pitanguá PNLD Arte 5º Ano – Editora Moderna 
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https://www.youtube.com/watch?v=a3T7gcWnb5M
https://www.youtube.com/watch?v=wZkYE0Y4MRg


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 

Gabarito de Português 
 
Semana de 06 a 10 de julho. 
 
Resposta da Interpretação do texto. 
 

1. O corte das folhas e das árvores frutíferas por um menino. 
2. Porque ela não queria que o filho fosse para a rua. 
3. O menino, a mãe, as crianças, os operários, a secretária, os donos dos terrenos, o 

governo e o filho. 
4. Na casa do menino e na cidade. 
5. Porque o menino ficava em casa e não se envolvia com as más companhias. 
6. Aproximadamente, uns 20 anos. 
7. Montou uma companhia que cortava as árvores da cidade. 
8. “ E  então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados 

em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores”. 
9. Resposta pessoal. 
10. Resposta pessoal. 
11. Resposta pessoal. 
12. Resposta pessoal. 
13. a ) peritos: especialista em determinada atividade. 

b )devastadores: destruidores. 
c)desolação: destruição. 
d) terra calcificada: firme, seca. 
e) tesouras polidas: tesouras afiadas e brilhantes 
f) afugentando pássaros: espantando os pássaros. 
g)remediar: atenuar, tornar mais aceitável. 
h)estrangeiro: que é de outro país. 
 

 

1-Atividades de preposição 

a) de 
b) a 
c) em 
d) de 
e) a 
f) a 
g) de 
h) em 

 
2- Complete as frases 

a) sob ou sobre 
b) sobre 
c) sob ou sobre 
d ) sobre ou sob 

     e )  sob 



 

 

Respostas de Matemática 

Grandezas e medidas: Perímetro 

1- 

54 cm 48 cm 1,68 m 

29,8 cm 29 cm 43,8 cm 

2- 

a) 23m+23m+10m+10m=66m 

b) 3m+3m+3m+3m=12m 

c) 2,5x2=5 

2,5m+2,5m+5m+5m=15m 

d) 3m+3m+2m+2m=10m. 

 

Espaço e forma 

1- ( 3) 

2- Cubo- Cilindro- Pirâmide- Prisma. 

3-          

a) Esfera. 

b) Paralelepípedo. 

c) Cubo. 

d) Prisma base triangular. 

e) Cone. 

f) Pirâmide. 

g) Cilindro. 

4-  

2 2 2 0 

 

 

Respostas de Ciências 

1.  

 

                      
C3 B2 A4 B4 C2 

 

C5 A1 A5 

 

B5 A3 C2 B5 C2 A5 A1 B1 B5 B3 

C H U V A S E M T R A T A M E N T O 

B1 C2 B3  C4 A1 C4 A1 A3  C2 C1 A4 C2  A2 C2 

N Ã O B E B E R Á G U A D A 



 

A água é uma das principais substâncias presentes no corpo humano. Ela participa de diversos 

processos do nosso organismo. Organize as sílabas das palavras a seguir e descubra a 

importância da água no corpo humano. 

por ter trans  de  cias tân subs 

a) TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS 

 

la gu çâo re  da  ra tem tu pe  ra 

b) REGULAÇÃO D TEMPERATURA 

 

xí au lio  na  di tão ges 

c) AUXILIO NA DIGESTÃO 

 

2.  

 Irrigar plantas.    Lavar roupas  Tomar banho 

X Preparar alimentos.  Dar descarga X Lavar alimentos 

X Beber  Lavar a calçada  Lavar o banheiro 

 

3.  

 

a) Melancia. 

b) Espremer ou bater no liquidificador a mesma quantidade ou porção observando qual 

teria mais liquido na sua composição. 

 

Respostas de História e Geografia (Interdisciplinar) 

1- O gráfico mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil de 1940 a 

2015. 

2- De 1940 a 2015, a população rural diminuiu e a população urbana aumentou. 

3- No período de 1960 a 1970. 

4- A região com a menor taxa é a Nordeste e a de maior taxa é a Sudeste. 

5- Região Sudeste – 93%. 


