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LIPT 

O coração roubado, de Marcos Rey 

 

Eu cursava o último ano do primário e como já estava com o diplominha garantido, meu pai 

me deu um presente muito cobiçado: O coração, famoso livro do escritor italiano Edmondo de 

Amicis, best-seller mundial do gênero infanto-juvenil. Na página de abertura lá estava a dedicatória 

do velho, com sua inconfundível letra esparramada. Como todos os garotos da época, apaixonei-

me por aquela obra-prima e tanto que a levava ao grupo escolar da Barra Funda para reler trechos 

no recreio. 

Justamente no último dia de aula, o das despedidas, depois da festinha de formatura, voltei 

para a classe a fim de reunir meus cadernos e objetos escolares, antes do adeus. Mas onde 

estava O coração? Onde? Desaparecera. Tremendo choque. Algum colega na certa o furtara. Não 

teria coragem de parecer em casa sem ele. Ia informar à diretora quando, passando pelas carteiras, 

vi a lombada do livro, bem escondido sob uma pasta escolar. Mas... era lá que se sentava o Plínio, 

não era? Plínio, o primeiro da classe em aplicação e comportamento, o exemplo para todos nós. 

Inclusive o mais bem limpinho, o mais bem penteadinho, o mais tudo. Confesso, hesitei. 

Desmascarar um ídolo? Podia ser até que não acreditassem em mim. Muitos invejavam o Plínio. 

Peguei o exemplar e o guardei em minha pasta. Caladão. Sem revelar a ninguém o acontecido. [...] 

Passados muitos anos, reconheci o retrato de Plínio num jornal. Advogado, fazia rápida 

carreira na Justiça. Recebia cumprimentos. Brrr. Magistrado de futuro o tal que furtara meu presente 

de fim de ano! [...] 

Quando o desembargador Plínio já estava aposentado, mudei-me para meu endereço atual. 

Durante a mudança, alguns livros despencaram de uma estante improvisada. Um deles O coração, 

de Amicis. Saudades. Havia quantos anos não o abria? Quarenta anos ou mais? Lembrei da 

dedicatória do meu falecido pai. Ele tinha boa letra. Procurei a página de rosto. Não a encontrei. 

Teria a tinta se apagado? Na página seguinte havia uma dedicatória. Mas não reconheci a caligrafia 

paterna. 

“Ao meu querido filho Plínio, com todo o amor e carinho de seu pai.”

Estudo do texto 

 

1.   Faça um X na idéia que resume o texto O coração roubado. 

·         Ele conta a história do livro O coração. 

·         Ele critica o mau comportamento dos alunos na escola. 

·         Ele narra as lembranças de uma pessoa quando era criança. 

·         Ele denuncia os pais que dão presentes aos filhos. 

 



2.   O pai do garoto deu-lhe um presente muito especial, qual era? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.   O livro O coração era o livro infanto-juvenil mais vendido daquela época. Nos dias atuais que livro 

de muito sucesso poderia ser? 

______________________________________________________________________________ 

 

4.   Em um certo momento, o garoto percebe que perdeu o livro. 

a)   Escreva o que ele sentiu quando tinha desaparecido o livro. 

______________________________________________________________________________ 

b)   De quem o garoto desconfiava. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

c)   Você acha que o garoto fez certo ao resgatar o livro de volta? 

______________________________________________________________________________ 

 

COMO COMECEI A ESCREVER    

Carlos Drummond de Andrade 

 

Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil 

uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, três dias depois de 

publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns sete 

dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. 

Papai era assinante da Gazeta de Notícias, e antes de aprender a ler eu me sentia fascinado 

pelas gravuras coloridas do suplemento de Domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em 

redor das figuras, e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha a noção 

vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. 

Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um 

de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, 

que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de 

expressão contido nos sinais reunidos em palavras. 

          Daí por diante as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava 

descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em 

conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na 

Capital, mandava-me revistas e livros, e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte 

de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. 

         Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café-

sentado (pois tomava-se café sentado nos bares, e podia-se conversar horas e horas sem 

incomodar nem ser incomodado) eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia, e meus colegas 

criticavam. Eles também sacavam seus escritos, e eu tomava parte nos comentários. Tudo com 

naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos, e tenho pena dos jovens de hoje que não 

desfrutam desse tipo de amizade crítica. 

 

ATIVIDADE 

 

1ª) Qual o objetivo do relato pessoal? 

2ª) Como Carlos Drummond descreve o lugar onde vivia em 1910? 

3ª) O que significa a expressão “chovia a potes”? 

4ª) Como as notícias chegavam à população? 

5ª) O que para o autor era o suplemento de domingo? Justifique sua resposta. 

6ª)  Localize um trecho em que revela que o autor ainda não sabia ler. 

 

 



Aulas 3 e 4

Meus oito anos 

Casimiro de Abreu 

 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras, 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

 

Como são belos os dias 

Do desapontar da existência! 

Respira a alma inocência, 

Como perfumes a flor; 

O mar é lago sereno, 

O céu um manto azulado, 

O mundo um sonho dourado, 

A vida um hino d’amor! 

 

Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia, 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d’estrelas, 

A terra de aromas cheia, 

As ondas beijando a areia, 

E a lua beijando o mar! 

 

Oh! dias de minha infância. 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos da minha irmã! 

Ai que saudades... 

Ruth Rocha 

 

Ai que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais... 

Me sentia rejeitada, 

Tão feia, desajeitada, 

Tão frágil, tola, impotente, 

Apesar dos laranjais. 

 

Ai que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Não gostava da comida 

Mas tinha que comer mais... 

Espinafre, beterraba, 

E era fígado e era fava, 

E tudo que eu não gostava 

Em porções industriais. 

 

Oh dias da minha infância, 

Quando eu ficava doente, 

Ou sentia dor de dente, 

E lá vinha tratamento! 

Era um tal de vitamina... 

Mingau, remédio, vacina, 

Inalação e aspirina, 

Injeção e linimento! 

 

E sem falar na tortura: 

Blusa de gola engomada, 

Roupa de cava apertada, 

Sapatinho de verniz... 

E as ordens? Anda direito! 

Diz bom dia pras visitas! 

Que menina mais sem jeito! 

Tira o dedo do nariz! 

Estudo do texto 

 

1. No poema de Ruth Rocha as lembranças da infância são positivas ou negativas? E no de Casimiro 
de Abreu? Localize nos texto passagens que comprovem sua resposta e copie-as. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



2.   Nos dois poemas temos duas visões diferentes da infância. Com qual delas você se identifica mais? 

Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 

Aulas 1 e 2 

 

No roteiro anterior estávamos estudando a ortografia das palavras e neste, não será 

diferente... 

 
 

1) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com S: 

A (  ) empre…..a – defe…..a – certe…..a 

B (  ) portugue…..a – chine…..a – france…..a 

C (  ) ca…..eiro – de…..ejo – despre…..o 

D (  ) cin…..a – anali…..ar – alfabeti…..ar 

 

12) Observe: 

compreender – compreensão, compreensivo 

 

Faça o mesmo em relação às palavras a seguir: 

a) pretender – _________________________________ 

b) distender –_________________________________ 

c) ascender –_________________________________ 

d) suspender –_________________________________ 

e) repreender –_________________________________ 

f) apreender –_________________________________ 

 

3) Uma garota de 5ª série, Dora, escreveu apressadamente em seu diário: 

 

2 de junho: Hoje fui visitar minha prima ela tem três dias que esta em casa e uma gracinha dormi o 

tempo todo, quando nós estávamos indo embora ela abrio os olhos mas voltou a dormir. O nome 

dela é Ângela. A, de manhã, na escola vi o bento de calsa cinza e colete, mais ele e os amigos 

fingirão que não me virão. 

Como você pode ver, Dora sabe contar muito bem os fatos do dia, mas, ao escrever, utiliza 

ortografia e pontuação inadequadas em relação à norma culta. Reescreva o texto de Dora, 

adequando-o à língua culta. 

 

______________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4) Complete as palavras, usando corretamente as letras G ou J. 

a) Naquela via…..em ao litoral, passamos pelo posto de pedá…..io. 

b) É necessário que eles via…..em ainda hoje. 

c) Não su…..em a mar…..em. 

d) Não esban…..em dinheiro para comprar aquele reló…..io. 

 

5) Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser completadas com a letra 

indicada entre parênteses: 

a) …..ave – …..alé – …..ícara – …..rope – …..enofobia (x) 

b) pr…..vilégio – requ…..sito – …..ntitular – …..mpedimento (i) 

c) ma…..ã – exce…..ão – exce…..o – ro…..a (ç) 

d) …..iboia – …..unco – …..íria – …..eito – …..ente (j) 

e) pure…..a – portugue…..a – cortê….. – anali…..ar (s) 

  

Aula 3 

6) Observe as seguintes frases: 

I – A parali…..ia infantil já está praticamente erradicada no país. 

II – Ob…..ecado pelo amigo, o rapaz não ouvia os conselhos dos seus pais. 

III – O réu foi punido; não houve, portanto pr…..vilégios. 

IV – “Qual folha instável em ventoso estilo / Do vento ao sopro a esvoa…..ar sem custo.” (G. Dias) 

 

A sequência de letras que preenche corretamente as lacunas das palavras das assertivas acima é: 

a) s – s – i – ç 

b) z – s – e – s 

c) s – c – i – ç 

d) s – c – e – s 

e) z – c – i – ç 

 

7) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “Caminhavam ………. pé e 

sabiam estar ………. poucos metros da praia, mas o cansaço impediu-os de 

chegar ………. ela”. 

a) a – há – à 

b) à – à – a 

c) à – há – a 

d) a – à – à 

e) a – a – a 

 

8) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases abaixo: 

I – Meu Deus, …………………………. as crianças têm que ser expostas à tragédia humana? 

II – Queria entrar na rede …………………………. era mais fácil para promover um debate. 

III – Muitos ainda não sabem o …………………………. da importância que se tem dado à Internet. 

IV – Não há …………………………. ser feliz, se não for por um grande amor. 

a) porque – porquê – por que – por quê 

b) por que – porque – porquê – por que 

c) porque – por que – por quê – por que 

d) porquê – porque – por que – por que 

e) por que – porque – porque – por que 



 

9) Completa com DÁ ou DA: 

a) Esse dinheiro não …………………… para cobrir as despesas. 

b) As crianças já voltaram …………………… aula. 

c) Todos lastimaram a falta de sorte …………………… amiga. 

d) Aquele atleta …………………… todo seu empenho nos treinos. 

 

10) Usa adequadamente os porquês: 

a) Irene chora tanto, ……………………………………….? 

b) Ela está assim ………………………………………. foi contrariada. 

c) Os fortes vencem ………………………………………. creem na própria força. 

d) Todos os trabalhos ………………………………………. ele passou deram-lhe experiência. 

 

MATEMÁTICA 

Aula 1 e 2 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

MDC ( 160,240) = 80 

MDC ( 90,540) = 18 

 

 Aula 3 ,4 e 5       ATIVIDADES  

01) Escreva ao lado, colocando vírgula: 

A) Os 5 primeiros múltiplos de 10 __________________ 

B) Os 5 primeiros múltiplos de 18 __________________ 

C) Os 5 primeiros múltiplos de 45 __________________ 

D) Os 5 primeiros múltiplos de 50 __________________ 



02) Faz a correspondência correcta entre os elementos dos conjuntos, da coluna A com os 

conjuntos da coluna B. 

         Coluna A    Coluna B 

          {1,2,5,10} .  . {divisores de vinte} 

  {1,2,4,5,10,20} .  . {divisores de dezassete} 

{0,4,8,12,16,20} .  . {múltiplos de cinco} 

               {1,17} .  . {divisores de dez} 

                                          . {múltiplos de quatro menores que vinte e quatro} 

 

03) Indica se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações: 

A) Um é divisor de qualquer número. ________ 

B) Qualquer número é divisor de si próprio. _______ 

C) Qualquer número é múltiplo de si próprio. ________ 

D) O conjunto dos divisores é um conjunto infinito. ________ 

 

04) Verifique se os números abaixo são divisíveis por 2,3,4,5,6,8,9 ou 10. 

A) 56.810      B) 34.192      C) 14.241      D) 10.224      E) 42.345       F) 11.820  

05) Sem efetuar a divisão, assinale com um X os números que são divisíveis por 2 . 

a) 111 (    )   b) 128 (     )    c) 306 (    ) 

d) 517 (    )   e) 250 (     )   f)  305 (    ) 

 

06) Usando as regras de divisibilidade, verifique se o número 3 306 é divisível por 6. 

Sem efetuar a divisão, assinale com um X os números que são divisíveis por 3 . 

a) 129 (    )   b) 101 (     )    c) 401 (    ) 

d) 902 (    )   e) 333 (     )   f)  209 (    ) 

 

07) Observe a tabela e identifique com  X, nos quadradinhos, o número correspondente a cada 

situação; 

 3 645 621 6 120 1 357 123 480 

Divisível por 4      

 

Divisível por 5      

 

Divisível por 6      

 



 

08) Usando a regra de divisibilidade, assinale com X o número que é divisível por 9. 

a) 621 (    )   b) 920 (     )    c) 150 (    ) 

d) 504 (    )   e) 999 (     )   f)  300 (    ) 

 

09) Com os números 2, 5, 6 e 15 complete a tabela: 

 Número par Divisor de 45 

Número primo   

Múltiplo de 3   

 

10) Decomponha os números abaixo: 

a) 25          b) 8          c) 15       d) 100           e) 27      f) 123                g) 18    

  

 

 

 

 

 

11. Determine o m.m.c. nos seguintes casos: 

a) m.m.c. (80, 100)=     c) m.m.c. (75, 45)= 

 

 

b) m.m.c. (40,60, 100)= 

 

 

12) Determinar o mínimo múltiplo comum (m.m.c.), entre 40, 60 e 100. 

 

13) O m. d. c. (máximo divisor comum) dos números naturais 60, 40 e 24 é igual a:   

A) 20      B) 10      C) 24      D) 40      E) n.d.a.  

 

14) Leila e Bernardo reúnem-se, com regularidade, com seus alunos, para desenvolver um projeto.  

Leila tem reuniões com seus alunos a cada 8 dias. O professor Bernardo reúne-se a cada 10 dias. 

Hoje eles fizeram a reunião conjunta. A próxima reunião conjunta dos dois grupos vai ocorrer depois 

de 

A(_) 11 dias       B(_) 18 dias     C(_) 20 dias       D(_) 40 dias 

 



15) Qual o mínimo múltiplo comum entre 16 e 30? (RESOLVA) 

A(_) 240      16, 30 

B(_) 90      

C(_) 80      

D(_) 480 

 

_________________________________________________________________________ 

16) A prefeitura, para arborizar uma avenida, plantou árvores de 5 em 5 metros, e os postes de 

iluminação dessa mesma avenida estão distribuídos de 8 em 8 metros. Num determinado ponto 

coincidiu um poste e uma árvore. Depois de quantos metros uma árvore e um poste tornarão a 

coincidir? (RESOLVA NO VERSO DA FOLHA) 

_________________________________________________________________________ 

17) Qual o máximo divisor comum de 16 e 20? (RESOLVA) 

A(_) 8 16, 20 

B(_) 2      

C(_) 4      

D(_) 5 

 

_________________________________________________________________________ 

18) João tem 45 lápis de cor: 12 azuis, 15 vermelhos e 18 verdes. Com esses 45 lápis ele  quer 

fazer lotes iguais. Quantos lotes pode fazer e qual a sua composição? 

(RESOLVA )  

GEOMETRIA aula 1 e 2 

Questão 1 - A unidade de medida mais apropriada para medir o comprimento de uma caneta é: 

 
a) ( ) Milímetros 

b) ( ) Centímetros 
c) ( ) Metros 

d) ( ) Quilômetros 

 

 
Questão 2 - Uma semana tem quantas horas? 

a)  ( ) 24 

b) ( ) 120

 

 
c)  ( ) 168 

d) ( ) 240

 

 

Questão 3 - Uma apresentação teatral do 6º ano para os pais, teve duração de 2 horas e 50 

minutos. A duração dessa apresentação foi de: 

a) ( ) 130 minutos. 

b) ( ) 140 minutos. 
c) ( ) 150 minutos. 

d) ( ) 170 minutos



 
 

Questão 4 - Uma formiga, caminhou em linha reta sobre uma régua graduada. 

Ela saiu onde estava indicando 2cm e percorreu até onde a régua indicava 

15cm. Sendo assim, a distância percorrida em milímetros pela formiga foi de: 

 

a)  ( ) 80 mm 

b) ( ) 100 mm 

c)  ( ) 110 mm 

d) ( ) 130 mm 

ARTE 

1ª Aula Venha para a roda, venha cirandar. 

     O Brasil está repleto de lugares de encontros de manifestações culturais que 

nos deixaram como herança, grande parte da nossa cultura popular. A ciranda é 

uma dessas manifestações. 

     “Ciranda” é uma palavra que pode se referir tanto à música quanto à dança. 

Mais conhecida como uma brincadeira infantil, a ciranda originalmente, era 

praticada por adultos e tornou-se parte da cultura popular nordestina.  

     A tradição popular nos deixou danças circulares por todo território nacional.  

                            

   Artesanato em barro (artista anonimo)                 Escultura em bronze de  Sandra Guinle 

     A ciranda representada nas artes visuais acima, não faz restrição ao número 

de participantes e nem a idade. Adultos, idosos, e crianças podem entrar e sair 

da roda a qualquer momento. Na ciranda de adultos pode ou não haver a 

presença de musicos que se colocam no centro da roda, onde se destaca o 

mestre cirandeiro, responsavel por puxar as cantigas, improvisar versos e 

conduzir a música e a dança. 

     O movimento da música e da dança é tranquilo na ciranda, como as ondas 

de um mar manso. A relação com o mar aparece também no nome de seus 

passos , a onda, que junto ao machucadinho e ao sacudidinho, formam os três 

passos principais da ciranda. Todos os participantes da ciranda podem ser 

chamados de cirandeiro. 

Atividades 

1º Assinale F para falso e V para verdadeiro 

(   ) a dança faz parte do patrimônio imaterial 

(   ) a ciranda tem uma música frenética onde somente jovens e crianças dançam 

(   ) a ciranda pode ser representada visualmente 



(   ) os participantes da ciranda devem aguardar para entrar na roda 

(   ) são dois os principais passos da ciranda, pisadinha, machucadinho 

 

2º Complete a frase de acordo com o texto 

O mestre______________ é responsável por___________________________ 

2ª aula Atividades de avaliação 

1ª Assinale V para verdadeiro e F para falso 

(   ) nas eras Paleolítica e Mesolítica e Neolítica não havia rituais de dança 

(   ) o corpo é nossa materialidade expressiva 

(   ) as danças fazem parte do patrimônio material 

(   ) é possível criar temas para dança a partir das ações prátics 

(   ) fluência diz respeito ao controle do movimento 

2º A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que formam a dança 

são elas. Assinale a alternativa correta.- 

(   ) moderna, clássica, contemporânea , balé 

(   ) andar, correr, dobrar e esticar 

(   ) o intérprete, o movimento, o som, o espaço 

(   ) gesto, voz, coreografia, intenção 

3º O balé clássico nasceu nos salões palacianos essa afirmação está 

(   ) correta  

(  ) incorreta 

4º Analise as informações verdadeiras referente ao Rei Luis XIV 

A ) A grande aparição do Rei foi como Rei-Sol aos quatorze anos 

B ) O Rei criou uma companhia de dança para Ópera de Paris 

C) O Rei criou vários personagens para si próprio 

D ) O Rei participou do balé “A linda noite” 

E ) O Rei era péssimo bailarino 

Assinale a alternativa correta 

(   ) A, C e E  

(   ) A,B e C 

(   ) C,D e E 

(   ) A,B, e C 

(   ) B, C e E 

(   ) A, D e  E    

5º Relacione as colunas referentes  

aos fatores  do movimento de Laban 

1 Fluência                        (   ) como nos movimentamos no espaço 

2 Espaço                          (   ) sobre a força empregada na ação (leve ou firme) 

3 Peso                              (   ) sobre controle do movimento 

4 Tempo                           (   ) sobre a velocidade e a duração do gesto 

 

 



ED. FISICA 

Aula 1: Brincadeiras Juninas 

 

Uma corda é dividida igualmente ao meio e um lenço amarrado marca o meio 

da corda. De cada lado dela fica uma equipe. Quando a brincadeira começa, 

cada equipe começa a puxar a corda para seu lado. Ganha a equipe que puxar 

a maior parte da corda para seu lado ao fim de um minuto. Vamos lá? Mande 

vídeo de sua atividade no grupo da sala. 

Aula 2:  Brincadeiras Juninas 

.  

Marca-se um local de partida e outro de chegada. Em duplas ( com os pés 

amarrados à certa distância), os participantes ficarão posicionados lado a lado . 

Ao sinal as duplas correrão em direção à linha de chegada. Será vencedora a 

equipe que chegar com os pés ainda amarrados. Vamos lá? Mande vídeo de 

sua atividade no grupo da sala. 

HISTÓRIA 

Aula 1     POVOS PRÉ COLOMBIANOS 

 Oficialmente, em 12 de outubro de 1492, os Europeus teriam chegado a um novo 

continente, a América. Esse importante feito, deveu-se ao navegador genovês Cristóvão 

Colombo. 



 A intenção de Colombo, era o de chegar até às Índias, através de uma viagem 

marítima de circunavegação (navegação em círculo). Colombo queria chegar até às 

Índias pois estava em busca das famosas especiarias. Parecia que o plano de Colombo 

iria se concretizar, porém, no meio do caminho tinha o tal continente até então 

desconhecido pelos europeus, isso pelo menos oficialmente.  

 A princípio até pensou-se que haviam chegado nas Índias, depois perceberam 

que Colombo havia chegado nesse novo continente, que primeiramente recebeu o nome 

de Novo Mundo e assim  foi chamado por um certo tempo.  

 Colombo e outros aventureiros mantiveram contato com povos que, viviam 

completamente diferentes dos europeus, eram os nativos. 

 Historiadores, deram o nome desses povos, de Pré Colombianos, uma 

alusão ao navegador Cristóvão Colombo. 

 É justamente sobre esses povos Pré Colombianos, que lhes faço alguns 

questionamentos e eles serão respondidos através de pesquisa sobre o assunto. 

1-) Como foi o contato entre europeus e os nativos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2-) Escreva os nomes dos três principais povos Pré Colombianos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3-) Em qual região da América esses povos viviam? 

_______________________________________________________________ 

4-) Quais eram as principais características desses povos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5-) Os principais povos Pré Colombianos aceitaram passivamente a 

chegada dos europeus em suas terras? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

6-) Você já ouviu falar em Machu Picchu? É uma cidade perdida de um dos 

principais povos Pré Colombianos. Ela localiza-se no país chamado Peru, 

um país vizinho do Brasil, situado aqui na América do Sul. Agora é com 

você, faça uma breve pesquisa sobre Machu Picchu. Capriche!!!! REALIZE 

A ENTREGA EM FOLHA À PARTE!!! 

GEOGRAFIA 

Aula 1, 2 e 3 



 No roteiro anterior falamos sobre os Tremores de Terra e você realizou 

uma pesquisa, ainda falando sobre: Fenômenos estruturais da Terra, vamos 

falar mais detalhadamente sobre Vulcanismo! 

 Faça uma pesquisa sobre o “Fenômeno do Vulcanismo”. ENTREGA EM 

FOLHA A PARTE!!! 

 

 

CIÊNCIAS 

Aula 1     NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 

 Um ser vivo pluricelular pode ter diversos tipos de células. Nos seres humanos, 

por exemplo, as células do cérebro são diferentes das dos músculos e da pele, apesar 

de apresentarem o mesmo material hereditário. Essas diferenças estão relacionadas 

com as funções que essas células desempenham no corpo. 

  

 

Estruturas das células 

 O corpo humano é uma estrutura formada por diversos órgãos, sistemas, tecidos 

e células (que são seus níveis de organização) que fazem dele um sistema complexo 

Saiba mais! 
 
O tamanho das células humanas 
 Embora existam células de diferentes tamanhos, a maioria delas é muito 
pequena. Imagine a cabeça de um alfinete, que tem 1 mm de diâmetro. Se pudéssemos 
alinhar glóbulos vermelhos (um tipo de célula encontrado no sangue) sobre ela, seria 
possível colocar 125 células de um lado a outro. 
 Uma das maiores células do corpo humano é o ovócito (células femininas 
responsáveis pela reprodução). Na cabeça de um alfinete caberiam aproximadamente 
10 deles alinhados de um lado a outro. 



que permite os humanos de realizarem ações, como andar, correr, respirar, pensar falar, 

entre outras. 

 Assim como os outros animais, os seres humanos são pluricelulares (formados 

por mais de uma célula), onde cada uma dessas células possui formatos e funções 

diferentes, gerando tecidos, órgãos e sistemas. 

 

Atividades: 

1) Quais são os níveis de organização dos seres vivos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) Escreva o significado dos termos a seguir. 

a) Seres vivos pluricelulares: 

_______________________________________________________________ 

b) Glóbulos vermelhos: 

_______________________________________________________________ 

c) Ovócito: 

_______________________________________________________________ 

Aula 2   Tecidos 

 Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e 

funções semelhantes estão agrupadas, formando os tecidos. Os tecidos são estruturas 

formadas por um conjunto constituído por células semelhantes, que atuam para 

desempenhar uma mesma função, e pela matriz extracelular. Eles não são encontrados 

isoladamente no nosso corpo, estando sempre associados uns aos outros, formando os 

órgãos e sistemas. Os músculos humanos, por exemplo, são formados por um tipo de 

tecido constituído por células especializadas em contração e relaxamento.  

 

Atividades: 

1) Sobre os tecidos, responda: 

a) Qual a sua função? 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

b) Onde são encontrados? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Aula 3    Órgãos 

 Os tecidos compões os órgãos, estruturas específicas nos seres vivos. O tipo 

de tecido que compõe cada órgão está relacionado à sua função. Um órgão humano 

pode apresentar vários tecidos, como é possível perceber no esquema a seguir: 

 

 Todos os órgãos do nosso corpo apresentam importância, mas alguns são vitais 

e outros não. Veja alguns exemplos a seguir. 

  

 

 

 

 

 

Atividade: 

1) Todos os órgãos têm a mesma função? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Coração: órgão responsável por impulsionar o sangue para o corpo. 

Graças a esse bombeamento, as células conseguem adquirir oxigênio e 

outros nutrientes necessários. 

 

Pulmões: órgãos esponjosos do sistema respiratório ricos em alvéolos, que 

são os locais onde ocorrem as trocas gasosas. 

 

Intestino grosso: onde acontece a absorção da água e a formação das 

fezes. 

 

Estômago: órgão do sistema digestório em que parte da digestão 

acontece. Ele é responsável por produzir o suco gástrico e transformar o 

bolo alimentar em quimo. 

 

Bexiga: local de armazenamento da urina após a formação desse produto 

pelos rins. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/coracao-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/coracao-humano.htm


 

Aula 4    Sistemas 

 Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando determinada 

função no organismo. Esse conjunto de órgãos associados forma um sistema. 

O corpo humano apresenta vários sistemas, que garantem, por exemplo, a captação de 

oxigênio, o aproveitamento de nutrientes e a locomoção. Veja abaixo alguns desses 

sistemas. 

• Cardiovascular: constituído pelo coração e vasos sanguíneos, garante a 

circulação do sangue pelo organismo e, consequentemente, o transporte de oxigênio e 

nutrientes para todas as células. 

• Digestório: é responsável por garantir a quebra dos alimentos, transformando-

os em partículas menores que possam ser aproveitadas. 

• Esquelético: constituído principalmente pelos ossos, está relacionado com 

funções como a proteção de órgãos internos, locomoção, sustentação, armazenamento 

de cálcio e produção de células sanguíneas. 

• Muscular: é formado pelos músculos e está relacionado com a movimentação 

do nosso corpo e contração de órgãos. 

• Nervoso: é responsável por garantir a percepção de estímulos internos e 

externos e gerar respostas a esses estímulos. Graças a esse sistema, somos capazes 

de memorizar, ter coordenação, falar, sentir, ver e aprender. 

• Respiratório: formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, 

bronquíolos e alvéolos, é responsável por garantir a realização das trocas gasosas. 

 

Atividade: 

1) Assinale a alternativa correta. Os órgãos do nosso corpo fazem parte de 

diferentes sistemas. O coração, o estômago e os pulmões fazem parte, 

respectivamente, dos sistemas: 

a) nervoso, respiratório e muscular. 

b) digestório, respiratório e muscular. 

c) cardiovascular, esquelético e nervoso. 

d) muscular, cardiovascular e nervoso. 

e) cardiovascular, digestório e respiratório. 

• INGLÊS 
• Aula 1 e 2 

• Continuando o que estudamos no Roteiro anterior, reposnda: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-esqueletico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-muscular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm


•  

 

 

 

 

 

 

Preencha os pronomes pessoais como no exemplo. 

Escolha o pronome pessoal correto. (Está nos parênteses)  



 



 

 


