
1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES – 5º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g


5 
 

1ª SEMANA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

LEIA O TEXTO A SEGUIR: 

 

A Casa da Clara 

O meu nome é Clara, eu tenho nove anos e sou do Porto, segunda maior cidade de 

Portugal. Eu vivo com a minha mãe (o meu pai morreu quando tinha onze meses) numa pequena, 

mas acolhedora casa na Rua da Boavista. Há apenas um quarto na minha casa e por isso eu 

tenho que o partilhar com a minha mãe. Eu amo-a muito; somos melhores amigas. 

No primeiro andar temos o quarto, o corredor e o quarto de banho. No quarto há uma cama 

grande, duas mesinhas de cabeceira com candeeiros em cima. Também há uma poltrona, um 

grande e felpudo tapete no chão e um quadro na parede. No quarto de banho há uma banheira, 

um lavatório, a sanitária, um espelho em cima do lavatório e um tapete no chão. 

No térreo, temos a sala de estar, a cozinha e o hall. No hall há escada e umas pinturas na 

parede. Não há sala de jantar na minha casa e por isso comemos as refeições na cozinha. Esta é 

bem grande. Tem uma mesa ao centro, duas cadeiras, um frigorifico, um fogão, um grande 

armário branco onde guardamos os pratos e copos, uma máquina de lavar roupa e outra de lavar 

louça. Também há um sótão onde eu tenho o meu computador portátil e é lá que eu pratico 

muitos passos de dança.  

Eu adoro a minha casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Responda verdadeiro ou falso. Corrija as falsas: 

a) A Clara tem dez anos __________________________________________________________ 

b) Ela é brasileira _______________________________________________________________ 

c) A casa de Clara é grande _______________________________________________________ 

d) Há um quarto na sua casa ______________________________________________________ 

e) O quarto de banho é no térreo ___________________________________________________ 

Fazer a legenda da casa: 

1 Chaminé______________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 

5______________________________ 

6______________________________ 

7______________________________ 

8______________________________ 

9______________________________ 
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Responda as questões sobre o texto: 

1- Que idade tem a Clara? ________________________________________________________ 

2- Onde é que ela vive? __________________________________________________________ 

3- A casa dela é grande ou  pequena?_______________________________________________ 

4- Ela partilha o seu quarto?_______________________________________________________ 

5- O que há no quarto de Clara?____________________________________________________ 

6- Que compartimentos há no térreo?________________________________________________ 

7- O que há na cozinha?__________________________________________________________ 

8- A casa tem sótão?_____________________________________________________________ 

9- Quantos compartimentos tem a casa? _____________________________________________ 

10- A clara gosta da sua casa?_____________________________________________________ 

 
 

CONTINUANDO A HISTÓRIA 

Complete a história abaixo de maneira que quiser. Seja criativo e abuse da sua imaginação. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Era uma vez___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

que vivia ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Todos achavam _______________________________________________________________________ 

 

Era Uma Vez 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Até que um dia________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Então________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

E assim todos________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CAÇA-PALAVRAS 

 

1) Encontre sete verbos (ações). Eles estão no presente, passado e futuro. Pinte-os de verde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Escreva os verbos achados no caça-palavras:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

F X O F U Z P B C 

A C C A N T A V D 

R O P L L Á Q A É 

E R Q A D L R R F 

I R R R E E S R G 

L E S Á V V V E H 

M U T U X B I R Á 

T R A B A L H O J 
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3) Descubra o segredo e continue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Procure no caça - palavras abaixo o que você selecionou:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C H E G A M V C H U P A M 

T J O G A R Ã O F D G P B 

N D F P U L A R Ã O E U P 

A N A D A R Ã O K Y Z L U 

D K U C H E G A R A M A L 

A C H E G A R Ã O M B R A 

M J C H U P A R Ã O L A M 

Z X C V C H U P A R A M D 

C J O G A R A M B E I O S 

N A D A R A M B J O G A M 

Jogaram 
Andam 

Chegarão  

Andaram  Nadaram  
Chegam  

Jogam 

Jogarão  

Pularam  
Chegaram 

Nadam  

Pularão Andarão 

Pulam  

Nadarão  

VERBOS 

PRESENTE 

____Nadam_____

_______________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________ 

PASSADO 

_____Nadaram___

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________ 

FUTURO 

_____Nadarão___

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_ 

AM -> Passado  ÃO -> Futuro  
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Eles jogam bola  

Quando a palavra indica passado, termina 

em AM. 

Eles pularam ontem.  

Eles já correram esta manhã.  

Eles ainda jogarão bola  

Quando a palavra indica futuro, termina em 

ÃO. 

Eles sairão amanhã. 

Eles chegarão depois de você.

 

5) Passe os verbos do passado para futuro: 

a) Eles voltaram ontem.  Eles _____________ amanhã.  

b) Vocês andaram demais. Vocês ____________ demais.  

c) Elas correram na pista. Elas _____________ na pista.  

d) Elas bateram na porta.  Elas _____________ na porta.  

e) Vocês se reuniram ontem.  Vocês se ___________ amanhã. 

f) Elas venceram a primeira rodada Elas ______________ primeira rodada 

 

HORARIO ELEITORAL 

É um espaço reservado por lei, dentro das programações de televisão e rádio, para propaganda 

dos candidatos concorrentes, a fim de cada um apresentar seus projetos de governo. 

Leia a tirinha: 

 

1- Estava uma turma assistindo TV, de repente todos foram embora. Por que isso aconteceu? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- Porque somente o Cranicola continuou assistindo a TV? 

_____________________________________________________________________________ 

3- Quem disse a frase? “Ah! Pelo menos alguém ficou!” 

_____________________________________________________________________________ 

4- Na sua casa alguém assiste ao Horário Eleitoral? Quem? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



10 
 

MATEMÁTICA 

RESOLVA OS PROBLEMAS E ASSINALE AS ALTERNATIVAS CORRETAS: 

1) Se Pedro ganhou uma dezena de figurinhas e João ganhou o dobro, quantas figurinhas Pedro 

e João tem juntos? 

a) 45 b) 30 c) 15 d) 10 

 

2) Um ônibus partiu com 40 passageiros. Em um ponto subiram 8 e, em outro ponto, desceram 

11. O ônibus chegou ao ponto final com quantos passageiros? 

a) 59 b) 48 c) 39 d) 37 

 

3) Cláudio jogou videogame com seu irmão Lucas.  Lucas fez 6.410 pontos e ele fez 1.880 

pontos. Quantos pontos a mais Cláudio precisaria fazer para empatar com seu irmão? 

a) 6.410 b) 8.290 c) 4.530 d) 5.470 

 

4) O Jornal da Economia do dia 08/11/2010, informou o número de vagas oferecidas pela Central 

de Apoio aos Trabalhadores(CAT). 

Leia a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

Quantas vagas estão sendo oferecidas? 

a) 1.143                     b) 736                      c) 407                      d) 943       

 

5) Guilherme estava participando de um jogo de trilha. O seu peão estava na casa 16. Jogou os 

dados e tirou 11, andando com seu peão para frente. Só que ele caiu em uma casa onde recebeu 

a ordem “VOLTE 14”. Então, em que casa foi parar o peão? 

a) 13 b) 27 c) 14 d) 25 

 

6) João, Rui, Mauro e Zé, são pescadores e querem atravessar um rio. Eles têm apenas um 

barco que comporta no máximo 150 kg. João pesa 50 kg., Rui pesa 75 kg., Mauro pesa 120 kg. e 

Zé pesa 110 kg. Qual dupla de pescadores pode atravessar o rio juntos com este barco sem 

afundar? 

a) Rui e Mauro b) João e Mauro c) Mauro e Zé d) João e Rui 
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7) Qual é a diferença de uma subtração, cujo minuendo é 834 e o subtraendo 459? 

a) 537 b) 733 c) 375 d) 367 

 

8) Antônio saiu de sua casa com 462 reais no bolso. Quando precisou pagar uma conta, 

percebeu que havia perdido parte de seu dinheiro, pois só tinha 296 reais. Quanto dinheiro 

Antônio perdeu? 

a) 236 reais b) 166 reais c) 316 reais d) 139 reais 

 
ARREDONDAMENTO 

 

 

Atenção: Quando um número está precisamente no meio, entre outros dois, arredonda-se para a 

unidade, dezena, centena... seguinte.  

1) Vamos arredondar? 

Número Dezena mais próxima 

87 90 

343  

875  

1 269  
5 324  

9 587  

 

Número Milhar mais próximo 

2 596 3000 

14 125  

31 768  

28 394  
32 859  

65 698  

 

2) Em um final de semana, o estacionamento de um shopping center recebeu no total, 12.098 

automóveis. Podemos dizer que nesse shopping center foram estacionados aproximadamente: 

_________________________automóveis. 

Número Centena mais próxima 

259 300 

1 642  

13 876  

10 290  

28 433  
50 910  
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2ª SEMANA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir e responda às questões: 

Salvem os filhotes! 

Cientistas se unem para proteger animais selvagens em extinção. 

 

Em nome dos filhotes mostrados nesta página e de milhões de outros em todo o planeta, 

centenas de cientistas de vários países estão este mês em Bangcoc, a capital da Tailândia. Eles 

participam da reunião da Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas (Cities), um nome 

complicado para um problema mais difícil ainda: impedir que animais selvagens sejam mortos ou 

aprisionados. Todos os dias, filhotes como estes são ameaçados por caçadores. A Cities existe 

para criar leis que evitem o desaparecimento de animais e plantas.  

Os pandas-gigantes estão entre os animais protegidos pelas Cities. Hoje, seu comércio é 

proibido e punido com muito rigor na China, terra natal desses ursos que de tão fofos mais 

parecem feitos de pelúcia. A mesma proteção é dada aos ainda mais raros,  pandas – vermelhos, 

também nativos da China e do vizinho Nepal. A Cities protege os orangotangos, os chimpanzés e 

os gorilas, mas eles ainda precisam de muita ajuda para não serem extintos. O mesmo vale para 

os felinos, como os tigres, os leões, as chitas e os muito raros gatos-pescadores, encontrados 

apenas à beira de alguns poucos rios na Ásia. Os cientistas esperam que desta reunião saiam 

medidas para proteger, principalmente, os tigres. 

 (AZEVEDO, Ana Maria. Salvem os filhotes! Cientistas se unem... O Globo, Rio de Janeiro) 

 

01. A reunião dos cientistas da Cities vai acontecer: 

A) No Nepal. 

B) Na China. 

C) Em Bangcoc. 

D) Na capital da China. 

 

02. Em “Eles participam da reunião da Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas 

(Cities),” o termo sublinhado refere-se a palavra: 

A) Filhotes. B) Outros. C) Países. D) Cientistas. 
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03. A notícia acima tem como assunto principal informar sobre: 

A) Os gatos-pescadores encontrados nos rios da Ásia. 

B) A realização do encontro da "Convenção Internacional das Espécies Ameaçadas." 

C) A luta para proteger os tigres e os chitas. 

D) Os animais protegidos pela China. 

 

04. A Cities existe para que possa: 

A) Procurar animais raros em países distantes como a China. 

B) Criar leis que impeçam o desaparecimento de animais e plantas. 

C) Denunciar os países que protegem o meio ambiente. 

D) Levar para o Zoológico animais em extinção. 

 

PARA RESPONDER AS PERGUNTAS, LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO: 

 

Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos... 

Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros instintivamente 

procuram comer certas ervas quando estão sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos 

ainda mais intrigantes, como comer pedras! É isso aí! E olha que, em vez de fazê-los passar mal, 

as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. As pedras engolidas por certos animais 

são chamadas gastrólitos, que quer dizer 'pedras do estômago'. É dentro deste órgão que elas 

ficam armazenadas e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos 

parasitas que a infestam. Além disso, as pedras aliviam a sensação de fome durante longos 

períodos em que os bichos precisam ficar sem comer, já que ocupam um bom lugar em seu 

organismo. 

Crocodilos, pinguins, focas e leões-marinhos, entre outros animais aquáticos, estão na lista 

dos engolidores de pedra. 

Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que veem pela frente. Eles 

escolhem com muito cuidado as que vão para sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem 

arredondadas. 

 (SALVATORE, S. Por que alguns animais comem pedra? Ciência Hoje das Crianças, Adaptação.) 
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01- Os animais que comem pedras escolhem as que são: 

A) Arredondadas. B) Macias. C) Grandes. D) Pontudas. 

 

02- Em “em vez de fazê-los passar mal”, o termo destacado refere-se a: 

A) Animais que comem pedras. 

B) Cachorros que comem certas ervas. 

C) Gatos que se lambem para limpar o pelo. 

D) Parasitas que infestam os animais. 

 

03- Em, "Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras!", a palavra 

"intrigantes" quer dizer: 

A) Ruim. B) Estranho. C) Saudável. D) Doentio. 

 

04- Esse texto que você leu: 

A) Descreve como alimentar os animais doentes. 

B) Informa curiosidades sobre alimentação de alguns animais. 

C) Apresenta animais que precisam comer ervas todo o tempo. 

D) Explica como os gatos e cachorros se alimentam. 

 

LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

Bichos liberados 

Após três anos de testes e preparo de equipes, o Hospital Albert Einstein liberou que 

bichos de estimação, às vezes considerados membros da família, visitem pessoas internadas, 

mesmo aquelas em unidades semi - intensivas.  

Para ter a entrada autorizada no hospital, o bicho de estimação deve passar por uma 

avaliação de seu veterinário, que dá um laudo atestando boa saúde. É necessário também que o 

animal tome banho antes da visita. Os donos devem apresentar os documentos de vacinação e 

manter o visitante tranquilo.  

“Mas, antes de tudo, é preciso a autorização do médico, que tem de colocar no prontuário 

que ele está de acordo com a visita. Uma equipe checa se todo o protocolo foi cumprido. Na 

menor dúvida, a entrada não será autorizada”, explica Rita Grotto, gerente de atendimento do 

hospital.  

"Poder receber seus bichos aqui era um desejo frequente dos pacientes. Eles fazem bem 

e, sem dúvida, interferem na cura", afirma Rita Grotto. Para o médico, o contato com os bichos 

pode levar "felicidade, paz e bem-estar" e auxiliar na recuperação de algumas pessoas. "O 
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encontro com um cão ajuda a relaxar, a retomar a preocupação com o corpo, o que pode ficar 

perdido em pacientes crônicos.”  

Fonte: Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1256381-albert-einstein-liberabichos-de-estimacao-para-visitar-

pacientes-em-sp.shtm. 

 

 

 

 

1. O texto é uma notícia. Que fato está sendo noticiado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Qual é o tema do texto? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1256381-albert-einstein-liberabichos-de-estimacao-para-visitar-pacientes-em-sp.shtm
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1256381-albert-einstein-liberabichos-de-estimacao-para-visitar-pacientes-em-sp.shtm
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3. Sublinhe, no segundo parágrafo, palavras e expressões que se referem a quem recebeu 

autorização para entrar no hospital. 

 

4. Qualquer animal pode visitar os donos no hospital? O que é necessário? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Quais as possíveis consequências da visita de um bichinho de estimação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. No 4.º parágrafo “Eles fazem bem e, sem dúvida, interferem na cura". A que se refere a 

palavra em negrito? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Os trechos abaixo expressam fato ou opinião? Coloque F para fato e O para opinião.  

 

a) (    ) “O Hospital Albert Einstein liberou que bichos de estimação – cães, gatos e passarinhos – 

visitem pessoas internadas.” 

b) (    ) “É necessário também que o animal tome banho antes da visita.” 

c) (    ) “Para o médico, o contato com os bichos pode levar "felicidade, paz e bem-estar" e auxiliar 

a recuperação de algumas pessoas. “ 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

Imagine um cão indo visitar seu melhor amigo! O que será que ele irá “pensar”? A história 

começa mais ou menos assim: 

Carlinhos, um menino de 10 anos, mudou de cidade e deixou seu cão, Toby, na casa de uma 

prima. O reencontro se deu após uma semana de separação. 

Como será que aconteceu o reencontro? Quais as emoções vividas pelo menino e pelo cão 

nesse momento de reencontro? 

Produza um texto que conte essa história. Lembre-se do título.  

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

1. Circule na reta numérica a centena mais próxima de:  

 

2. Arredonde para a centena mais próxima:  

 

A) 833 _________ 

B) 333 _________ 

C) 273 _________ 

D) 754 _________ 

E) 561 _________ 

F) 550 ________ 

 

3- Resolva os problemas: 

a) Joaquim entregou, no sacolão, na segunda-feira, 320 tomates, o triplo dessa quantidade na 

terça-feira, e o quíntuplo na sexta-feira. Quantos tomates Joaquim entregou nessa semana? 

 

 

 

b) Para o meu aniversário encomendei 12 salgados para cada pessoa. Foram 127 convidados. 

Quantos salgados eu encomendei para a festa? 

 

 

 

c) Débora quer economizar dinheiro. Ela vai depositar na poupança 125 reais por mês. Em 12 

meses, quantos reais Débora terá depositado? 
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d) Dionísio foi a uma loja de materiais de construção e comprou 7 pacotes de cimento, com 50 kg 

cada um. Quantos quilogramas de cimento Dionísio comprou? 

 

 

 

 

4- João é dono de uma fábrica de salgados. Observe no gráfico o número de salgados que ele 

vendeu em uma semana e responda: 

 

 

 

a) Quantos salgados João vendeu nos três primeiros dias? _____________________________ 

b) Que dia da semana ele vendeu mais salgados? ____________________________________ 

c) Que dia ele vendeu menos? ____________________________________________________ 

d) Quantos salgados ele vendeu nessa semana? _____________________________________ 

e) Se ele vendesse esse mesmo número em duas semanas, quanto salgados ele venderia? 

___________________________________________________________________________ 

f) Se nessa semana fosse feriado na quarta-feira, quantos salgados ele venderia? 

___________________________________________________________________________ 
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5- O porteiro de um edifício controla o número de vagas da garagem fazendo anotações em um 

quadro:  

 

 

a) Qual a capacidade total dessa garagem? _________________________________________ 

b) Quantos veículos estavam no momento das anotações? _____________________________ 

c) Quantos veículos ainda poderiam estacionar em cada subsolo? _______________________ 

 

6- O gráfico mostra o número de pontos que cada jogador da seleção de basquete do 5º ano 

marcou no final do campeonato da escola. Sabendo que todos os jogadores fizeram pontos, 

responda:  

 

a) Quantos jogadores participaram dos jogos? _______________________________________ 

b) Quem fez mais pontos? _______________________________________________________ 

c) Quem fez menos pontos? _____________________________________________________ 

d) Qual o número total de pontos marcados pelo 5º ano? _______________________________ 

e) Quantos pontos Breno fez a mais que Tiago? ______________________________________ 

7- Situação problema : 

a) Numa escola a diretora guardou 56 tubos de cola em 7 caixas. Quantos tubos guardou em 

cada caixa?  
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b) Os 154 alunos de uma escola foram a uma excursão divididos em 11 ônibus. Quantos alunos 

foram em cada ônibus?  

 

 

 

 

3ª SEMANA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES: 

Chapeuzinho Amarelo 

  

“Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo.            

Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. 

Em festa, não aparecia. 

Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e 

estremecia. 

Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. 

Minhoca, pra ela, era cobra. 

E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora pra não se sujar. 

Não tomava sopa pra não ensopar. 

Não tomava banho pra não descolar. Não falava nada pra não engasgar. Não ficava em pé com 

medo de cair. 

Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. 

Era a Chapeuzinho Amarelo… 

(trecho) Autor: Chico Buarque 

ESTUDANDO E COMPREENDENDO O TEXTO 

1- Quem é o autor da história? 

[  ] Cecília Meireles 

[  ] Vinícius de Moraes 

[  ] Chapeuzinho Amarelo 

[  ] Chico Buarque 
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2- Marque as opções de acordo com as coisas de que chapeuzinho tinha medo: 

[  ] conto de fada 

[  ] trovão 

[  ] rir 

[  ] pesadelo 

[  ] escada 

[  ] chorar  

 

3 - De que fala o texto? 

[  ] Fala de músicas 

[  ] Fala de coragem  

[  ] Fala de crianças 

[  ] Fala de medo 

 

4 - Qual é o título do texto? 

[  ] Amarelinha 

[  ] Medo 

[  ] Chapeuzinho Vermelho 

[  ] Chapeuzinho Amarelo 

 

Reflita e responda: 

5- Responda se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa: 

“Nenhuma palavra da Língua Portuguesa termina com a letra n” 

______________________________________________________________________________ 

 

6- Observe a escrita das palavras abaixo e marque as que estão escritas corretamente: 

( ) sessemta ( ) noventa ( ) cinquemta ( ) setenta  

 

7 – Reescreva as palavras abaixo, de acordo com a sílaba correspondente: guiado – gilete – 

guerreiro – gueto – guizo – ginásio – geração – geral 

 

A) Ge: ________________________________________________________________________ 

  

B) Gi: _________________________________________________________________________ 

 

C) Gue: _______________________________________________________________________  

  

D) Gui: ________________________________________________________________________ 
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8 - Complete as palavras corretamente utilizando uma das opções entre parênteses: 

A) a _____moço / á_____  dio / a______ tor (L ou U); 

B) ga____ antir / ca____ eta / ba______eira (R ou RR); 

C) se____enta / sal___a / po_____uir (S ou SS); 

D) ______eijo / ____erra / a_____ecer (GU ou QU) 

 

9- Ligue as palavras que são sinônimas (que possuem o mesmo significado): 

Calmo • 

Comprido • 

Distante • 

Morar • 

Próximo • 

 • Residir 

• Longe 

• Perto 

• Tranquilo 

• Longo  

 

10- Escreva o antônimo (contrário) das seguintes palavras: 

a) sim -  __ 

b) baixo -   __ 

c) forte -       

d) noite -                              _____ 

 

11 - Complete a frase usando adjetivos: 

a) Ana falou que a quarta-feira estava________________________  . 

b) A menina ganhou uma sandália_______________e uma bolsa______________ 

c) Aquela moça é muito_______________. Realizou uma boa ação ajudando aquela senhora. 

d) O menino é ________________; fez toda a tarefa. 

 

12- Complete as frases utilizando os seguintes verbos nos tempos em que aparecem: 

participam receberão ganhar jogaram 

a) Os alunos ______________________bola após a aula. 

b) As crianças vão _________________brinquedos neste ano. 

c) Os pais _________________com os filhos das brincadeiras. 

d) Os alunos _______________os uniformes 
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MATEMÁTICA 

 
1- José tem 45 anos. Qual será a sua idade daqui a 15 anos? 

 

(  )  60 anos        (  )  55 anos  (  )  50  anos          (  )  65 anos 

 

2- Vovô Luis nasceu em 1950. Faleceu com 70 anos. Em que ano vovô faleceu? 

 

(  ) 2019               (  ) 2020            (  ) 2000             (  ) 2018 

 

3- Num certo final de semana visitaram o Jardim Zoológico da cidade, 4930 pessoas no sábado e 

3150 pessoas  no  domingo. Quantas  pessoas visitaram o Jardim Zoológico? 

 

(  ) 8000                     (  ) 8008                  (  ) 8088                (  ) 8080 

 

4- Multipliquei 206 por 16. Do resultado subtrai de 24. Que número achei? 

 

(  )   3324                (  ) 3024              (  )  3272                    (  )  3200 

 

5- Uma semana tem 7 dias. Quantos dias tem 4 semanas? 

 

 

 

6- Quantos dias há em 2 semanas? 

 

 

 

7- Quantos dias são duas quinzenas? 

 

 

 

8- Numa multiplicação os fatores são 150 e 15. Qual é o produto? 

 

(  ) 2005               (  ) 2500              (  ) 2255               (  ) 2250 

 

9- Luiz comprou uma bicicleta por R$ 495,00. Um tempo depois conseguiu vendê-la por R$ 

520,00. Qual foi o lucro obtido por Luiz? 

 

a) R$ 26,00 b) R$ 25,00 c) R$ 20,00      d) R$ 19,00 

 

10-Carlos nasceu em 1995.  Terminou a faculdade aos 23 anos. Em que ano ele terminou a 

faculdade? 

 

a) 2018 b) 2017      c) 2015 d) 2019 

 

11- Mamãe comprou uma máquina de lavar e vai pagar em 12 prestações de R$ 137,50. Qual o 

valor total da máquina de lavar? 

 

a) R$ 1600,00 b) R$ 1655,00 c) R$ 1650,00 d) R$1650,50 
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12- Durante um treinamento esportivo, um atleta correu 2580 metros. Após um descanso correu 

3760 metros. Quantos metros ele correu no total? 

 

a) 6240 m  b) 6340 m c) 6304 m d) 6200 m 

 

 

13- Multipliquei 206 por 16. Do resultado subtrai 450. Que número achei? 

 

a) 2846 b) 2840 c) 2800 d) 2845 

 

 

 

14. Observe na tabela o número de municípios de alguns estados brasileiros.  

 

Estados Números de Municípios 

Acre 22 

Amazonas 62 

Bahia 417 

Espírito Santo 78 

Goiás 246 

Mato Grosso 139 

Minas Gerais 853 

Paraná 399 

Piauí 222 

Rio de Janeiro 92 

Santa Catarina 293 

São Paulo 645 

   

a) Qual estado possui o maior número de municípios? _________________________________ 

 

b) Sabendo que a região Sudeste do Brasil é formada pelos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, quantos municípios existem nessa região? 

(   ) 1868  (   ) 1668  (   ) 1888  (   ) 1886 

 

c) A decomposição de valores referente ao estado em que você mora é: 

(  ) 70 + 8  (  ) 90 + 2 (  ) 600 + 40 + 5  (  ) 800 + 50 + 3 
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4ª SEMANA  

CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Analisem a imagem abaixo. Trata-se da obra “Operários” de Tarsila do Amaral 

 
 http://4.bp.blogspot.com/_jgThqDpNiDg/S9g0XSXUeAI/AAAAAAAAAC4/np8_vFZLtC8/s1600/operarios-tarsila.jpg  

1) Escrevam no mínimo dez características físicas das pessoas retratadas na obra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Quais características estão presentes em membros de sua família? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Assim como as diferenças físicas, possuímos diferenças culturais como religião, vestimentas, 

alimentação, festas, etc. Escreva um pouco sobre esses aspectos em sua família. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

http://4.bp.blogspot.com/_jgThqDpNiDg/S9g0XSXUeAI/AAAAAAAAAC4/np8_vFZLtC8/s1600/operarios-tarsila.jpg
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A imagem abaixo retrata um pouco do povo brasileiro e seus diferentes povos e culturas.  

 

1) Escreva o que você entende sobre a frase escrita na imagem acima: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A maioria dos brasileiros se esforça para manter uma alimentação saudável, buscando 

consumir produtos mais frescos e nutricionalmente ricos. O resultado faz parte de levantamento 

inédito divulgado hoje (23) pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).   

Oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável 

e 71% dos entrevistados apontam que preferem produtos mais saudáveis, mesmo que tenham 

que pagar caro por eles. O mesmo percentual (71%) admite estar satisfeito com a própria 

alimentação. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/pesquisa-mostra-que-80-dos-brasileiros-buscam-

alimentacao-saudavel  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/pesquisa-mostra-que-80-dos-brasileiros-buscam-alimentacao-saudavel
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/pesquisa-mostra-que-80-dos-brasileiros-buscam-alimentacao-saudavel
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1) Já sabemos que nosso corpo funciona de forma integrada, mas para isso, temos de ter uma 

vida saudável. O que você entende por vida saudável? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Quais hábitos devemos evitar para que fiquemos obesos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. A prática de exercícios também é muito importante para mantermos nosso corpo saudável. 

Faça uma lista de exercícios que podemos fazer de graça. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Um corpo são deve ter uma mente sã. Quais atividades podemos fazer a fim de manter nossas 

mentes saudáveis. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 UM VÍRUS INCOMODA MUITA GENTE … 

Não importa em que cantinho do Brasil você mora. Provavelmente, neste momento, a sua 

vida está bem diferente do que era há algumas semanas. Em muitas cidades as pessoas foram 

estimuladas a ficarem em casa, as aulas foram suspensas nas escolas, muitas lojas e espaços de 

lazer foram fechados. Você certamente sabe a razão de tudo isso: a pandemia causada pelo 

coronavírus. Para evitar que pessoas fiquem doentes é preciso impedir que esse novo vírus se 

espalhe. Vamos entender melhor essa história toda! 
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Para começar, você sabe a diferença entre epidemia e pandemia? Dizemos que há uma 

epidemia quando ocorre um aumento rápido do número de casos de uma doença, acima do que 

seria normalmente esperado para uma população em uma determinada área. Já a pandemia se 

refere a uma epidemia que se alastrou por muitos países ou continentes, afetando um grande 

número de pessoas. 

As epidemias de doenças infecciosas são muito preocupantes. Você sabe o que são 

doenças infecciosas? São aquelas causadas por bactérias, vírus ou parasita. 

Esses microrganismos são muito diversos e podem contaminar pessoas de diferentes 

maneiras. Alguns são transmitidos principalmente pelo contato ou proximidade entre as pessoas -

como a gripe e o sarampo; outros podem entrar em nosso organismo quando ingerimos água ou 

alimentos contaminados- como bactérias que causam diarreia; e há ainda os que se hospedam 

em outros transmissores (chamados de vetores), como os mosquitos - é o caso da dengue e da 

febre amarela. 

1) Qual a diferença entre pandemia e epidemia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) O que são doenças infecciosas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ONDE MORA O PERIGO? 

Dois fatores são muito importantes de serem observardos nas doenças infecciosas: a 

capacidade que os vírus ou as bactérias têm de passar de uma pessoa para outra e a gravidade 

da doença que causam. O novo coronavírus (chamado pelos cientistas de Sars-CoV-2) , 

causador da atual pandemia , se espalha com muita facilidade e , na maior parte das pessoas , 

ele não provoca sintoma algum .Então , essas pessoas , que nem sabem que estão infectadas , 

continuam levando a vida normalmente e acabam transmitindo o vírus para outras . 

Acontece que em algumas pessoas o novo coronavírus causa sintomas graves. Pelo que 

já se sabe, ele é mais perigoso para idosos (pessoas com 60 anos ou mais), pessoas com baixa 
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imunidade (isto é, com células de defesa em menor quantidade do que o normal), que tenham 

pressão alta ou diabete. Nesses casos, as pessoas costumam apresentar dificuldade de respirar, 

podem ter pneumonia (que é uma infecção nos pulmões) ou outras complicações. Em algumas 

situações, podem até não resistir e morrer. 

CIÊNCIA PARA CURAR 

O novo coronavírus não é a primeira pandemia da história da humanidade, já existiram 

muitas outras. Com elas, a ciência desenvolveu estratégias de controle. Sabe o que isso 

significa? Que os pesquisadores desenvolveram medicamentos antibióticos (contra bactérias) ou 

antivirais (contra vírus) para tratar as pessoas, criaram também vacinas para prevenir muitas 

doenças e descobriram o quanto divulgar informação é importante para conscientizar a população 

da necessidade de algumas mudanças de comportamento que evitam o surgimento de novos 

casos. 

Para o novo coronavírus já estão sendo feitos testes de medicamentos e muitas tentativas 

de se conseguir uma vacina. 

Acontece que tudo isso leva tempo e, enquanto essas descobertas não vêm o caminho é 

se proteger com informação. A mais valiosa neste momento é ficar em casa, para evitar se 

contaminar e transmitir para outras pessoas - já sabemos que algumas podem ter sintomas 

graves e não desejamos isso, não é mesmo? Se nos isolarmos, o vírus pára de circular e a 

pandemia vai diminuindo até desaparecer. 

 

1) Para quais grupos de pessoas o novo coronavírus causa sintomas graves? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Quais sintomas esse grupo de pessoas apresenta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Qual a melhor forma de nos protegermos neste momento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LEIA A NOTÍCIA ABAIXO PARA RESPONDER AS QUESTÕES: 

Saiba como a alimentação auxilia no combate ao coronavírus. 

Especialistas explicam que sistema imunológico em bom funcionamento não impede a 

contaminação, mas pode diminuir efeitos da Covid -19 

Guilherme Padin do R7 

27/03/2020 

 

                            

Desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil, além dos cuidados com a higiene, a 

preocupação das pessoas se voltou também à alimentação. Se  o sistema imunológico em bom 

funcionamento não impede a contaminação, isto não significa que mudanças na rotina alimentar 

não ajudem na amenização dos efeitos do vírus. 

  Nutricionista e professora da FSP-USP (Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo), Viviane Laudelino Vieira afirma que um organismo saudável não impede o contágio, 

mas recebe impactos menores de uma doença como a Covid -19 a partir de uma eventual 

contaminação. “ É importante que a alimentação saudável seja um hábito, algo que precisa ser 

duradouro “, assegura. 

  Para quem procura por soluções para melhorar a saúde e a alimentação, Viviane diz que, 

“ antes de pensar em alimentos milagrosos pense em uma combinação de alimentos variados e 

distribuídos ao longo do dia. Incorpore em casa. “ 

  Entre as dicas, ela aponta uma alimentação pouco processada, moderando em 

ingredientes como sal, açúcar e gordura, rica em hortaliças frutas, raízes e tubérculos, sem 

exageros de carnes vermelhas, com sementes e oleaginosas. 

Alexandre Naime, infectologista e professor da UNESP (Universidade Estadual Paulista), 

endossa a fala da nutricionista ao comentar sobre os riscos maiores aqueles que não possuem 

boa rotina alimentar. 

  “Precisamos ter a saúde em dia. Pessoas com baixa massa muscular ou sobrepeso têm 

maior risco de contrair infecções, e também prognóstico quando contraem essas doenças. Por 

isso, é importante um equilíbrio nutricional, na parte proteica, de carboidrato e gordura “, pontua. 
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1) Para que a alimentação auxilie no combate ao coronavírus, quais são as dicas dadas pela 

nutricionista nessa reportagem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Segundo o texto, quais são as pessoas que tem maior risco de contrair infecções, inclusive o 

coronavírus? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Agora é com você. Baseado nessa reportagem crie uma receita saudável. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 1 – Jogos e brincadeiras 

JOGO DO PETELECO 

Para fazer esse jogo você vai precisar de: 

 8 Tampinhas de garrafa PET (4 de cada cor) ; 

 Folha de cartolina; 

 Canetinha ou caneta. 

Desenhe círculos na cartolina e coloque os valores de 1, 2 e 3 pontos em cada circulo. As 

tampinhas começam fora.(1) 

Cada jogador, um por vez, arremessa suas tampinhas com um “peteleco” para alcançar os 

círculos de maior valor. 

Acerte as tampinhas do outro jogador para jogá-las para fora. 

1           2  

 Só vale dar peteleco do lado de fora do circulo. 

 Não vale tocar nas peças que já foram jogadas. 

 Peças jogadas para fora do círculo estão eliminadas e não podem ser jogadas novamente. 

 Só se conta os pontos depois de todos jogarem suas peças. 

 

Depois que todos jogaram suas tampinhas é só somar os pontos pra ver quem venceu. Aí é só 

começar outra partida. 

 

 

Exemplo: branco, verde, vermelho e laranja. 

Dica: é possível jogar com até quatro jogadores, 

cada um com a cor de suas tampinhas. 
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ATIVIDADE 2 – Jogos de tabuleiro 

TIC TAC CHEC 

 

Tic Tac Chec é um jogo de tabuleiro com peças de xadrez para iniciantes. Muito mais fácil que o 

xadrez, ele é ótimo para desenvolver o raciocínio. 

Regras 

Objetivo do jogo – posicionar as 4 peças em linha reta (em qualquer direção). 

Usa-se 4 peças por jogador (peão, torre, bispo e cavalo) e o tabuleiro tem apenas 4x4 casas. 

Movimentos das peças. 

  A torre se move nas horizontais e verticais. (em ‘cruz’) 

 O peão se move apenas para frente e captura peças em diagonal. 

  O cavalo se move em ‘L’, em qualquer direção. 

  O bispo se move nas diagonais (em ‘X’). 

                            
 

 

 

 

 

1. O jogo se inicia com as peças dos jogadores fora do tabuleiro, um de cada lado. 

2. As peças são colocadas no tabuleiro, um jogador por vez, buscando fazer o alinhamento. 

3. A partir do momento que a 3ª peça for posicionada já se pode movimentá-las, posicionar a 4ª 
peça e capturar as peças do adversário.  

4. Quando sua peça for capturada, ela pode retornar ao jogo na sua próxima jogada. 

5. A captura acontece no local da peça capturada, nunca saltando sobre ela. 

6 – Vence quem alinhar as 4 peças em qualquer direção. Na imagem abaixo vitória das peças 
brancas. 
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Desenho ou recorte o tabuleiro e as peças para jogue TIC TAC CHECK. Bom jogo! 

DICA: Cole as peças em pedaços de madeira, papelão ou algo parecido para elas não saírem do 
tabuleiro por causa da sua respiração, ok?!  
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MUSICALIZAÇÃO 

1ª SEMANA 

 

SOM DA CHUVA 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 UTILIZAR O PRÓPRIO CORPO: MÃOS, DEDOS, PERNAS, PÉS. 

 

COMO BRINCAR: 

 VOCÊ DEVE, SE POSSÍVEL, ESTAR EM UM AMBIENTE SILENCIOSO, FAZER 

SILÊNCIO E IMAGINAR OS SONS DO VENTO E DA CHUVA: FININHA, GOTEIRAS 

SUAVES E FORTES. 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VAMOS EXPLORAR VÁRIOS SONS PARA SIMULAR O 

SOM DA CHUVA. 

SIGA ABAIXO O PASSO A PASSO: 

 ESFREGAR AS MÃOS UMA NA OUTRA POR ALGUNS SEGUNDOS; (SOM DO VENTO) 

 FAZER SOM DE SOPRO E CONTINUAR ESFREGANDO AS MÃOS; (SOM DO VENTO) 

 ESTALAR OS DEDOS; (INICIANDO O SOM DA CHUVA COM PEQUENAS GOTAS) 

 BATER 1 DEDO NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 2 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 3 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 4 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 5 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER AS PALMAS DAS MÃOS NA PERNA; 

 BATER OS PÉS NO CHÃO (SOM DO TROVÃO) E CONTINUAR BATENDO AS PALMAS 

DAS MÃOS. 

 

OBSERVAÇÃO: 

ASSIM COMO A CHUVA SE INICIA COM PEQUENOS SONS E VAI FICANDO MAIS FORTE, 

ELA TAMBÉM FICA MAIS FRACA ATÉ ACABAR. FAÇA O EXERCÍCIO ACIMA DE TRÁS PARA 

FRENTE PARA TER ESSA EXPERIÊNCIA.  

TENTE TAMBÉM EXPLORAR OUTROS SONS DA NATUREZA COMO POR EXEMPLO: 

PÁSSAROS, INSETOS, ENTRE OUTROS.  

USE SUA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE! 

BOA DIVERSÃO!  
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2ª SEMANA 

 

JOGO DO ECO 

 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:  

 VOZ, PALMAS, PÉS, SONS DA BOCA, ETC. 

COMO BRINCAR: 

 UMA PESSOA INICIA A ATIVIDADE EXECUTANDO UMA PEQUENA SEQUÊNCIA DE 

SONS CORPORAIS CRIADA NO MOMENTO. 

 

 DEPOIS AS OUTRAS PESSOAS REPETEM A MESMA SEQUÊNCIA. 

 

OBSERVAÇÃO: 

O JOGO DO ECO BASEIA-SE NUMA DAS FORMAS MAIS ANTIGAS DE SE APRENDER 

MÚSICA: A IMITAÇÃO. 
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3ª SEMANA 

 

ABC DOS COPOS 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 COPOS DE PLÁSTICO DURO OU METAL (COPO DE REQUEIJÃO, CANECA PLÁSTICA, 

LATA DE MOLHO DE TOMATE ETC.) E MUITA CRIATIVIDADE! 

COMO BRINCAR: 

TODOS DEVEM SE SENTAR EM RODA NO CHÃO OU EM VOLTA DE UMA MESA, 

CADA UM COM UM COPO. A BRINCADEIRA É COMO “SIGA O MESTRE”.  

UMA CRIANÇA “COMANDA” OS GESTOS, (MANIPULANDO O COPO, COM PALMAS E 

BATENDO NA MESA OU CHAO) COM PALAVRAS COMO: “PEGA COPO”, “VIRA COPO”, 

“PASSA COPO”, ”PA TUM TUM” ENTRE OUTROS COMANDOS QUE VOCÊ PODE CRIAR. E 

TODOS OS DA BRINCADEIRA DEVEM IMITAR LOGO EM SEGUIDA SEM PERDER O RITMO. 

OBSERVAÇÃO: 

SE TIVER IRMÃOS OU FAMILIARES QUE POSSAM BRINCAR COM VOCÊ, PODE 

CONVIDÁ – LOS TAMBÉM, SE  NÃO TIVER, TREINE OS RITMOS PARA PODER ENSINA-LOS 

DEPOIS . 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74 

LEGENDA 

BATER PALMA 

 

BATER AS MÃOS NA MESA 

 

   SEGURAR O COPO 

   

BATER O COPO NA MESA 

 

BRINCANDO: 

 

 

PE   -    GA            COPO                                    PA          TUM       TUM 

AGORA É SÓ USAR A CRIATIVIDADE! BOA DIVERSSÃO! 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74
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4ª SEMANA 

 

MÚSICA COM O ABC DOS COPOS 

COMO VOCÊS JÁ TREINARAM O ABC DOS COPOS, VAMOS AGORA COLOCAR UMA 

MÚSICA JUNTO? SERÁ MUITO DIVERTIDO E DESAFIADOR. 

 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 COPOS DE PLÁSTICO DURO OU METAL (COPO DE REQUEIJÃO, CANECA PLÁSTICA, 

LATA DE MOLHO DE TOMATE ETC) E MUITA CRIATIVIDADE. 

 

COMO BRINCAR: 

ANTES DE INICIAR O RÍTMO DOS COPOS COM A MÚSICA, TREINE BASTANTE E TENHA 

CERTEZA DA SEQUÊNCIA RITMICA. 

VAMOS LÁ! TENTE CANTAR ESSA MÚSICA UTILIZANDO O SOM E O RÍTMO DOS COPOS. 

 

DESAFIO: 

CRIE SEU PRÓPRIO RÍTMO E SEQUÊNCIA DE SONS PARA ESSA MÚSICA. 

 

SUGESTÃO DE MÚSICA PARA BRINCAR: 

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

 

 

VOCÊ PODE UTILIZAR OUTRA MÚSICA QUE 

GOSTE TAMBÉM! 

E AI? VAMOS FAZER MÚSICA! 

 

 

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

