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LIPT 

Aula 1 e 2 .Leia o texto atentamente: 

LOROTAS DE PESCADOR (VELHA ANEDOTINHA) 

    João e José, dois velhos amigos que gostavam de pescar, comparavam suas proezas esportivas; 

como sempre, um procurando superar o outro.  

— Outro dia eu pesquei um bagre — disse João —, e nem queira saber, era o maior bagre 

que olhos mortais já viram. Pesava pelo menos duzentos quilos.  

— Isso não é nada — respondeu José. — Outro dia eu estava pescando, e adivinhe o que 

veio pendurado no meu anzol? Uma lâmpada de navio, com uma data gravada nela: A. D. 1392! 

Imagine só: cem anos antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo. E não é só isso: 

dentro da lâmpada havia uma luz, e ela ainda estava acesa!  

João olhou para a cara de José e ficou calado por um momento. Mas logo sorriu e disse:  

— Olhe aqui, José, vamos entrar num acordo. Eu abato 198 quilos do meu bagre. E você 

apaga a luz da sua lâmpada, está bem?  

BELINKY, Tatiana. Mentiras... e mentiras. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010. p. 23. 

Após realizar a leitura do texto responda: 

Vocabulário 

Lorota:dito mentiroso, história mal contada. 

Proeza:algo difícil de ser realizado, façanha. 

1.Explique porque o título do texto chama-se “Lorotas de Pescador”?  

____________________________________________________________________ 

2.Classifique as palavras abaixo em oxítona, paroxítona e proparoxítona: 

a. velhos = ___________________________________________________________ 

b. pescar= ___________________________________________________________ 

c. Pesava= ___________________________________________________________ 

d. lâmpada= _________________________________________________________ 

e. calado = ___________________________________________________________ 



3.Há quantos personagens no texto? Quem são eles? 

____________________________________________________________________ 

4.O narrador não participa da história ele apenas observa. Como chamamos esse tipo de 

narrador? 

a.(   ) narrador personagem 

b.(   ) narrador observador 

5.Qual é o foco narrativo predominante nessa história?  

a.(   ) (1ª) - primeira pessoa 

b.(   ) (3ª) - terceira pessoa 

6.Faça a leitura do trecho da música “Flor e Beija-flor”, em seguida circule os artigos definidos e 

os  indefinidos: 

Aulas 3 e 4

 Flor E O Beija-Flor 

Marília Mendonça 
 

Essa é uma velha história 

De uma flor e um beija-flor 

Que conheceram o amor 

Numa noite fria de outono 

 

E as folhas caídas no chão 

Da estação que não tem cor 

E a flor conhece o beija-flor 

E ele lhe apresenta o amor 

 

E diz que o frio é uma fase ruim 

Que ela era a flor mais linda do jardim 

E a única que suportou 

Merece conhecer o amor 

e todo o seu calor 

 

Ai que saudade de um beija-flor 

Que me beijou depois voou 

Pra longe demais 

Pra longe de nós 

 

Saudade de um beija-flor 

Lembranças de um antigo amor 

O dia amanheceu tão lindo 

Eu durmo e acordo sorrindo 

Ai que saudade de um beija-flor 

Que me beijou depois voou 

Pra longe demais 

Pra longe de nós

 

7.Observe os versos abaixo e grife todos os substantivos que encontrar: 

a.”Que conheceram o amor...” 

b. “E as folhas caídas no chão...” 

c.” E a flor conhece o beija-flor...” 

d.” Numa noite fria” 

e.” Da estação que não tem cor...” 

 

8.Analise os versos abaixo e grife os verbos: 

a.” Essa é uma velha história...” 

b.”Que conheceram o amor...” 

c.” E a flor conhece o beija-flor...” 

d.” E ele lhe apresenta o amor...” 

e.” E a única que suportou...” 

 

9    Grife os versos que contêm rima .

https://www.vagalume.com.br/marilia-mendonca/


 

10. Faça a leitura da resenha do filme “Os Vingadores a Era de Ultron”. Em seguida, acentue 

adequadamente as palavras grifadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.O texto narrativo acima conta uma história que apresenta fatos reais ou é tudo ficção? 

Explique.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Você acabou de ler dois textos: qual está em verso e qual está em prosa? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

GRAMÁTICA 

 aula 1 

Treino Ortográfico!   

No dia a dia nos deparamos com situações às quais temos dúvidas de como se escreve uma determinada 

palavra. Neste roteiro, você poderá observar algumas curiosidades da nossa Língua Portuguesa... 

 

MAS: é uma conjunção coordenativa adversativa, palavra invariável que une termos de uma oração 

ou orações. Tem significado semelhante a “porém”, “contudo”. Exemplos: 

– A situação social do país é precária, mas ainda existem aqueles que só buscam privilégios 

pessoais. 

– Suas irmãs são caladas, mas simpáticas. 

 

MAIS: é um advérbio de intensidade. Normalmente expressa adição, soma, acréscimo. Exemplos: 

– Gostaria de comer mais pudim. 

– Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. 

MÁS: é adjetivo feminino. É o antônimo de “boas”. Exemplos: 

– As más línguas de nada servem. 

– Essas meninas são más e antipáticas. 

Em Sokovia, os Vingadores Capitão America, Homem de Ferro, Thor, Viuva Negra, Gavião 

Arqueiro e Hulk invadem um posto avançado da Hidra liderado pelo Barão Wolfgang von Strucker, 

que tem feito experiencias em humanos usando o cetro anteriormente utilizado por Loki. Eles 

encontram dois dos experimentos de Strucker - os gemeos Maximoff: Pietro, que tem super-

velocidade, e Wanda, que possui telecinesia - e tentam capturá-los, enquanto Stark consegue 

recuperar o cetro de Loki. 

Tony Stark e Bruce Banner descobrem uma inteligencia artificial dentro da gema do cetro e, 

secretamente, usam-na para concluir o programa de defesa global de Stark, denominado Ultron. 

Inesperadamente Ultron desperta e ao refletir sobre sua missao, ele conclui que para se alcançar 

a paz e necessario destruir a raça humana. Ultron ataca, "destroi"J.A.R.V.I.S. e logo após, ataca 

os Vingadores durante uma festa comemorando a vitoria em sua torre. Ultron foge com o cetro 

para a base da Hidra, onde passa a utilizar os recursos da base de Strucker para evoluir para um 

corpo melhor e construir um exercito de robos. Ele recruta os gemeos Maximoff, que possuem 

um rancor contra Stark por ser o responsavel pelo missil que matou os pais deles(...) 

www.google.com 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hulk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loki_(Marvel_Comics)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feiticeira_Escarlate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jarvis_(Marvel_Comics)


 

MAU: é um adjetivo, usado como contrário de “bom”. Exemplos: 

– Eduardo é um mau garoto. 

– Ele é um mau político. 

– Ela está sempre de mau humor. 

 

MAL: pode ser advérbio de modo (usado como contrário de “bem”), substantivo (com sentido de 

doença, tristeza, desgraça, tragédia) ou ainda conjunção temporal (com o sentido de “quando”). 

Exemplos: 

– Ele dirige muito mal. (adv.) 

– Ela cantava mal. (adv.) 

– Mal cheguei em casa, o telefone tocou. (conj.) 

– Mal me viu, começou a falar sobre o fato. (conj.) 

– Seu mal não tem cura. (subst.) 

– Deve-se evitar o mal. (subst.) 

 

POR QUE: utiliza-se nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Exemplos: 

– Por que você está com medo? 

– Ele perguntou por que o outro estava com medo. 

Utiliza-se essa forma também, quando a expressão equivaler a “pelo qual”.  

Exemplo: 

– Este é o caminho por que passamos. (caminho “pelo qual” passamos) 

 

PORQUE: utiliza-se em frases que indicam uma explicação ou nas respostas de perguntas 

formuladas com “por que”. Exemplos: 

– Juca não veio porque não quis. 

– Venha porque precisamos de você aqui. 

 

POR QUÊ: emprega-se somente em final de frases. Exemplo: 

– Você não veio. Por quê? 

PORQUÊ: é um substantivo e equivale a causa, razão, motivo e sempre virá antecedido de artigo 

masculino. Exemplos: 

– Não sei o porquê de tanta briga. 

– Interessa-me saber o porquê de tanta risada. 

 

À: é a contração da preposição “a” com o artigo feminino “a”. Na escrita, indicamos a crase com 

acento grave. 

 

Não usamos crase: 

• antes de palavras masculinas, verbos e pronomes em geral; 

• antes da palavra “casa”, quando não estiver determinada; 

• antes de palavras negativas; 

• entre palavras repetidas; 

• antes de numerais (tratando-se de horário, só vai crase se pudermos substituir por “ao meio-dia”); 

• antes de nomes de cidades que não admitem o artigo “a”; 

• quando o “a”, no singular, for seguido de palavra no plural. 

 

A: pode ser artigo definido ou preposição, indicando tempo futuro ou distância. Exemplo: 

– Estamos a cinco minutos da praia. 

– A reunião será daqui a dois dias. 

 



HÁ: forma verbal de “haver”. Indica tempo passado ou pode assumir os sentidos dos verbos “ter”, 

“fazer”, “ocorrer”, “existir”. Exemplos: 

– Há cinco dias que eu não vejo Marina. 

– Há muitas maneiras de sermos felizes. 

 

E X E R C Í C I O S  D E  F I X A Ç Ã O  

1) Use MAL ou MAU: 

a) Antônio sempre foi um …………………………. elemento. 

b) Na luta contra o …………………………. , devemos nos lembrar de nosso Criador. 

c) O rapaz sofria de um …………………………. incurável. 

d) Dos …………………………. de nossa época, o pior é a violência. 

e) Os …………………………. costumes causam problemas. 

f) …………………………. soou o alarme, todos correram. 

g) Ele é …………………………. criado e …………………………. aluno. 

 

2) Use MAS, MAIS ou MÁS: 

a) Embora fizesse o possível, ficava cada vez …………………………. atrasado. 

b) Todos sabiam que as irmãs de Pedro eram …………………………. e covardes, 

…………………………. ninguém fazia comentários. 

c) Não diga nem …………………………. uma palavra. Nada pode ser feito agora. 

d) O corredor automobilístico esforçou-se ao máximo, …………………………. as condições da pista 

eram …………………………. . 

e) Ele reclama sempre, …………………………. acaba fazendo seus deveres de casa. 

f) Tudo seria …………………………. fácil se tivesse comparecido à reunião. 

 

Aula 2 

3) Use A ou HÁ: 

a) Estávamos …………………………. uma pequena distância da praia. (a – há) 

b) O posto de gasolina fica …………………………. três quilômetros daqui. (a − há) 

c) Vive …………………………. muitos anos naquela cabana. (a − há) 

d) O relatório foi encaminhado …………………………. dois dias. (a − há) 

e) Sairemos daqui …………………………. dez minutos. (a – há) 

 

4) Use corretamente os PORQUÊS: 

a) A reforma da casa não foi terminada …………………………. o seu proprietário ficou sem verba. 

b) …………………………. o arquiteto pediu demissão da firma? 

c) Os que estudam aquele período histórico jamais compreenderam o …………………………. de 

tanta violência. 

d) Este supermercado foi fechado. …………………………. ? 

e) Não se preocupe. Tenho certeza de que a situação …………………………. você está passando é 

transitória. 

f) Retiraram-se da assembleia sem dizer …………………………. . 

g) Você é contra a liberdade de imprensa? …………………………. ? 

h) Responda-me …………………………. não podemos sair agora? 

i) …………………………. ela perdeu, fiquei triste. 

j) Não sei o …………………………. disso. 

 

Aula 3 

5) Assinala a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com CH: 

A (  ) bro…..e – …..utar – aga…..ar 

B (  ) acon…..egar – bu…..a – en…..erto 



C (  ) bi…..o – …..ingar – …..erife 

D (  ) mo…..ila – pran…..a – be…..iga 

 

6) Assinala a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com X: 

A (  ) pra…..e – dei…..ar – pu…..ar 

B (  ) …..ícara – …..u…..u – guin…..o 

C (  ) bru…..a – gra…..a – ca…..ecol 

D (  ) …..afariz – …..adrez – embai…..o 

 

7) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com J: 

A (  ) man…..edoura – pa…..é – o…..eriza – a…..ência 

B (  ) ti…..ela – an…..inho – tra…..e – …..en…..ibre 

C (  ) ma…..estade – la…..eado – …..eito – ultra…..e 

D (  ) gor…..eio – berin…..ela – here…..e – su…..estão 

 

8) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com G: 

A (  ) a…..ito – …..esto – estran…..eiro 

B (  ) pro…..eto – su…..eito – …..e…..um 

C (  ) …..en…..iva – …..eito – gran…..a 

D (  ) verti…..em – …..inásio – can…..ica 

 

9) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com Z: 

A (  ) te…..ouro – indefe…..o – gosto…..o 

B (  ) a…..eite – an…..ol – vi…..ão 

C (  ) …..inco – prejuí…..o – bati…..ado 

D (  ) bi…..arro – poeti…..a – ami…..ade 

 

MATEMATICA 

AULA 1,2 e 3    Decomposição em fatores primos 

Todo número natural, maior que 1, pode ser decomposto em um produto de dois ou mais fatores. 

Decomposição do número 24 em um produto: 
24 = 4 x 6 

24 = 2 x 2 x 6 
24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 23 x 3 

No produto 2 x 2 x 2 x 3, todos os fatores são primos. 

Chamamos de fatoração de 24 a decomposição de 24 em um produto de fatores primos. Então a 
fatoração de 24 é 23 x 3. 

De um modo geral, chamamos de fatoração de um número natural, maior 

que 1, a sua decomposição em um produto de fatores primos. 

Regra prática para a fatoração 

Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe, no exemplo, os passos para 
montar esse dispositivo: 

1º) Dividimos o número pelo seu menor divisor primo; 



2º) a seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim 
sucessivamente até obter o quociente 1. 

A figura mostra a fatoração do número 630. 

 

Então 630 = 2 x 3 x 3 x 5 x 7. 
630 = 2 x 32 x 5 x 7. 

1). Decomponha, em fatores primos, os números abaixo: 

a) 121                                                                   

 

 

 

   b) 150 

 

 

 

 

c) 250                                                           

 

 

 

 

 

    d) 2184 

 

 

 

 



AULA 4 e 5 

2) O que diferencia os números primos dos números compostos? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Determine os divisores dos números abaixo e diga quais são primos e quais são compostos: 

a) 13 

_____________________________________________________________________________________ 

b) 18 

_____________________________________________________________________________________ 

c) 19 

_____________________________________________________________________________________ 

d) 20 

_____________________________________________________________________________________ 

4) Classifique cada uma das seguintes afirmações em verdadeira(V) ou falsa(F): 

a) Todo número ímpar é primo. (     ) 

b) O conjunto dos números primos é finito. (     ) 

c) Os números compostos são infinitos. (     ) 

d) O número 1 não é primo nem composto. (     ) 

5) Assinale V ou F: 

A(__) O número 1 é divisor de qualquer número natural. 

B(__) O maior divisor de um número natural não nulo é ele mesmo. 

C(__) Todo número natural é múltiplo de 1. 

D(__) O zero é o único número natural par primo. 

E(__) Todo número natural é múltiplo dele mesmo. 

6) Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foram as equipes que obtiveram o maior número de títulos de 

campeões paulistas de futebol no século XX (1.901 – 2.000). 

     

 

 

 

 

 

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS 

Palmeiras 21 

São Paulo 19 

Corinthians 23 

Santos 15 



 A tabela mostra quantas vezes cada um desses clubes foi campeão paulista de futebol no século XX. Entre 

os números que aparecem no quadro, quais são primos? 

A(_) 21 e 23 

B(_) 19 e 15 

C(_) 19 e 23 

D(_) 15 e 21 

 

 

7) Pinte o caminho que o sapo deverá fazer para chegar ao lago. Ele só poderá pular nas casas que contém 

números primos. 

 

 

8). Carolina escreveu no quadro um número natural na sua forma fatorada. Qual é esse número? 

   

 

 

 

 

10) Qual o mínimo múltiplo comum entre 16 e 30?  

A(_) 240      16, 30 

B(_) 90      

C(_) 80      

D(_) 480 

2 X 5 X 7 X 13 



11) Qual o máximo divisor comum de 16 e 20?  

A(_) 8 16, 20 

B(_) 2      

C(_) 4      

D(_) 5 

12),  A decomposição de um certo número em fatores primos é: 

2.2.3.5.5. Logo esse número será: 

 
a) ( ) 17 

b) ( ) 60 

c) ( ) 120 

d) ( ) 300 

13). O número 2040 é igual a: 

a)  ( ) 2³ . 3 . 5 . 17 

b) ( ) 24. 3 . 5 

c)  ( ) 2² . 3 . 17 

d) ( ) 2² . 3² . 5 . 17 

 
14).  Todo número natural não nulo (diferente de zero), elevado à zero é igual a: 

a)  ( ) Ele mesmo b) ( ) 0 c)  ( ) 1 d) ( ) 10 

15).  A escrita matemática da expressão “seis elevado ao quadrado” e seu resultado estão 

representados corretamente em: 

a)  ( ) 62  = 36 

b) ( ) 62  = 12 

c)  ( ) 63 = 216 

d) ( ) 64 = 24 

16). Qual o valor de
2
√81  ? 

a) ( ) 7 

b) ( ) 8 

c) ( ) 9 

d) ( ) 10 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



GEOMETRIA 

Aula 1e 2 

1)  Um atleta deseja dar uma volta em torno de um campo de futebol como mostra a figura abaixo: 
  

 

 

Responda: 

 

O total do percurso será de ______________. 

 

2. Um homem comprou um pequeno lote de terra como mostra a figura abaixo: 

  

 

O perímetro do lote é: 

a) 17 metros. 

b) 34 metros. 

c) 66 metros. 

d) 132 metros. 

3. Observe as medidas das quadras de basquete e de tênis na tabela abaixo: 

  

Agora, com as informações da tabela, responda corretamente: 

a) Qual o perímetro da quadra de basquete? 

https://1.bp.blogspot.com/-F1inMK7xN7w/YCmMGXmK0eI/AAAAAAAAt_g/_nvyrdpPE6ACqhGM5-_Uhy90ScrpPIS6wCLcBGAsYHQ/s331/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mdkfDUe7fT8/YCmMVh_wQlI/AAAAAAAAt_k/C8JDEnBlnZwdQpffJ5CoBSmqa71x85H-gCLcBGAsYHQ/s312/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q1wH7gfirco/YCmLzEVSmlI/AAAAAAAAt_Y/FT-QBUJA7y4oKwl9IoCA9rjCssfzkvRTgCLcBGAsYHQ/s285/1.jpg


____________________________ 

 

b) Qual o perímetro da quadra de tênis? 

____________________________ 

4. Um fazendeiro precisa cercar um terreno para colocar um bezerro como mostra a figura abaixo:  

  

 

 

Considerando que ele colocará 4 fios de cerca, quantos metros de arame serão necessários para realizar o 

serviço do fazendeiro? 

a) 26 metros. 

b) 30 metros. 

c) 60 metros. 

d) 104 metros. 

 

5. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Cada quadradinho tem 1 cm de lado.  

  

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-YSJRBEDzShQ/YCmMiSsif7I/AAAAAAAAt_s/H_ySV5K-ZlssujAiEXXCqGO9C-_-2C3MgCLcBGAsYHQ/s239/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5O5adaqpPTQ/YCmMvBdAdZI/AAAAAAAAt_0/R7Lb4wqODvcu9Jo8ZeJiEWLlJ0Rx6xh0wCLcBGAsYHQ/s291/1.jpg


Determine o perímetro de cada figura na malha quadriculada. 

A: __________ B: __________  

C: __________ D: __________  

E: __________ 

 

6. Calcule o perímetro de cada um dos quadriláteros abaixo: 

a)  

 

 

  

b)   

 

 

c)   

 

 

d)  

 

https://1.bp.blogspot.com/-G1sc9GBx0g0/YCmNGOOzjrI/AAAAAAAAuAE/JSToL39syyg01jpxAWnY0wMjq_jGratuwCLcBGAsYHQ/s385/1.jpg
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ARTE 

1ª Aula A herança cultural nas festas tradicionais brasileiras 

     A herança cultural brasileira é muito variada, e as diferentes origens da população contribuem 

para que as festas tradicionais populares sejam ricas em cores, música, dança e muitas outras 

características que fazem com que elas sejam únicas e originais. 

     Muitas danças no Brasil e no mundo trazem diferentes significados e compreensão sobre a 

sociedade, o ser humano e a ancestralidade. 

     As festas juninas, por exemplo, marcam a ocupação da rua por pessoas da comunidade e de 

fora dela. A tradição de realizar festas durante o mês de junho tem origem na Europa, que exalta 

fertilidade da terra e a expectativa pelas colheitas que virão. Aos poucos, essas celebrações foram 

incorporadas as tradições religiosas cristãs. Esses festejos costumam ocorrer em quermesses, com 

muita comida, música e dança, além de procissões em homenagem aos santos católicos: Santo 

Antônio, São João e São Pedro. 

     Na região Sudeste, predominam os sons da sanfona e da viola, e os participantes, com roupas 

e chapéus caipiras dançam a típica quadrilha, cujo enredo se inspira em um casamento na roça. 

     No Nordeste, as cidades de Caruaru em Pernambuco, e Campina Grande na Paraíba, reúnem 

milhares de pessoas todas os anos e competem pelo título de maior festa de São João do Brasil, 

tendo o forro como ritmo predominante. 

Atividades (RESPONDA COM LETRA BASTÃO) 

1º Escreva cinco pratos típicos das festas juninas______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2º No quadro abaixo  ilustre com elementos de festa junina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Aula Histórias dançadas e cantadas 

       No Brasil, muitas histórias podem ser contadas por meio de danças, ao ritmo dos sons do 

gonguê, do agbê, de tambores, de ganzás entre outros. Histórias e lendas de amor e de lutas 

passaram a ser exaltadas com alegria e foram transformadas em festas e cultura do povo. 

Bumba meu boi 

      No Nordeste, a história do Bumba meu boi foi inspirada na lenda da Mãe Catirina e do Pai 

Francisco (Chico). 

     Nessa versão, Mãe Catirina e Pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma 
fazenda. Quando Mãe Catirina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi. 

 



Empenhado em satisfazer a vontade de Catirina, Chico mata um dos bois do rebanho, que, no 
entanto, era um dos preferidos do fazendeiro. 
     Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. 
     Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro ele se recupera. Noutras 
versões, o boi já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. 
     A lenda, dessa maneira, está associada ao conceito de milagre do catolicismo ao trazer de volta 
o animal. Ao mesmo tempo, mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a 
cura pelo pajé ou curandeiro e a ressurreição. A festa do Bumba meu boi é celebrada para 
comemorar esse milagre. 
 

Atividades 
1º Assinale V para verdadeiro e F para falso para as questões sobre dança 
(   ) o balé clássico conta história em geral de heróis e heroínas  
(   ) a dança não nasceu dos rituais sagrados 
(   ) nem todas as danças contam histórias 
(   ) as danças podem conter elementos mágicos como ressureição 
(   ) a dança não pode ser considerada patrimônio  
 
2º Dê um colorido ao boi e crie um convite para uma festa folclórica  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED. FISICA 

Aula 1: Dança na escola –  Quadrilha Junina 

Leia o Texto 

 

                                       

 

 

 



Dando continuidade ao quarto roteiro do mês de março, vamos abordar o tema dança. Agora 

na temática junina.  

Ela é uma dança muito popular no brasil. dançada aos pares, com a representação de uma festa 

de casamento. Com personagens diversos: o padre, o pai da noiva, o delegado, além é claro da 

noiva e do noivo. Os dançarinos se vestem com roupas caipiras antigas. As mulheres (damas) 

fazem maquiagem e os homens (cavalheiros) pintam bigodes e cavanhaques. O chapéu de palha 

também é um adereço quase que obrigatório para os dançarinos da quadrilha. 

 Também pode apresentar elementos culturais de cada localidade. Elas acontecem nos meses de 

junho e julho. É uma festa que ocorre em todas as regiões do país. Mas você sabe a origem da 

quadrilha? Pois bem, ela é originária do baile francês chamado de “quadrille”.  

O “quadrille” era dançada nos salões da alta aristocracia na cidade de Paris, na França, século 

XVIII. E, normalmente, nos eventos mais luxuosos os movimentos eram realizados por quatros 

casais. A partir do início do século XX, as quadrilhas se espalharam por várias regiões do Brasil, 

sendo até hoje muito populares tanto nas cidades do interior quanto nas grandes capitais. Porém, 

em cada região ela assumiu aspectos específicos da cultura popular típica da cidade ou estado. 

Vinda para nós na colonização de nosso País.  

Você conhece alguns elementos que a compõem? São eles:  

Anarriê: Os cavaleiros e as damas dançarinas separam-se e formam duas colunas de frente para 

o narrador que está no meio do salão; 

Olha o túnel: Os cavaleiros e as damas ficam em posição de frente para o outro. Depois levantam 
os braços levemente inclinados e dão as mãos no alto. Dessa forma, fazem um “túnel” humano 
onde cada par de dançarinos passam. E, nesse caso, os primeiros a passarem são o casal de 
noivos; 
Olha o grande passeio: enquanto os cavaleiros se posicionam em passos mais lentos, as damas 
formam uma roda viradas umas para outras; 
Coroar: Os cavaleiros lado a lado levantam os braços com um arranjo de rosas na mão direita. Em 
seguida, inclina levemente o braço direito e coloca sobre a cabeça da dama o arranjo de rosas, 
simulando uma coroação. Por fim, dá um passo e fica em frente da dama e depois a gira para direita 
e para a esquerda;  
Descoroar: esse passo é para desfazer o “coroa de rosas”. Os cavaleiros saem da posição de 
frente da sua dama e formam uma roda; 
Caracol: Os cavaleiros e as damas ficam posicionados em uma grande roda e a noiva, ao lado do 
noivo, conduz o primeiro par de dançarinos para o interior da roda. Depois, os demais seguem 
enfileirados no mesmo caminho. E todos de mãos dadas formam um caracol até que todos tenham 
passado pelo centro da roda. E por fim, o casal de noivos fazem a condução do retorno do caminho; 
Já passou, a ponte quebrou, olha a cobra: Frases ditas no meio da dança para animar os pares 
e dar mais ritmo à dança. 
Aula 2: Agora Responda          

  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/franca


1) O que a quadrilha Junina representa? E quais são seus personagens principais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Qual a origem da Quadrilha Junina? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Em que época da História ela apareceu em nosso país? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Cite alguns elementos que a compõem. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Para saber mais como é essa Dança 

acesse:https://www.youtube.com/watch?v=sFAzQ4I_m8Y 

HISTÓRIA 

Aula 1   :MESOPOTÂMIA 

 Tudo bem com vocês? Espero que sim... Dando continuidade aos nossos estudos, na disciplina de 

História, iremos estudar outra importante civilização da Antiguidade. Juntamente com o Egito Antigo, 

floresceu no Oriente uma importante civilização, a da Mesopotâmia. 

 Mesopotâmia, é uma palavra de origem grega, que significa: “Terra entre rios”. 

 É uma região de clima quente, e se não fosse esses rios, certamente essa região seria um imenso 

deserto. À exemplo do Egito, a ação desses dois rios, foram determinantes para o surgimento de tão 

significativa e importante civilização. 

 A Mesopotâmia foi um palco de sucessivas invasões e dominações de diversos povos. 

 Agora é com vocês: realize uma pesquisa sobre a Mesopotâmia, focando os seguintes 

questionamentos:  

Aula 2 e 3 

1-) Qual o atual país, que tem a maior parte de suas terras nos territórios da antiga Mesopotâmia? 

______________________________________________________________________________ 

2-) Qual é a capital desse país?  

______________________________________________________________________________ 

3-) Quais eram os dois rios da Mesopotâmia? 

______________________________________________________________________________ 

4-) Escreva os nomes dos principais povos mesopotâmicos. 



______________________________________________________________________________ 

5-) Qual a denominação dada aos governantes da Mesopotâmia? 

______________________________________________________________________________ 

6-) Como era a religião da Mesopotâmia?  

______________________________________________________________________________ 

7-) Como era a escrita dos povos mesopotâmicos? 

______________________________________________________________________________ 

8-)Quem foi Nabucodonosor? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 1, 2 e 3 

 Um terremoto é um tremor de terra que pode durar segundos ou minutos. Ele é provocado por 

movimentos na crosta terrestre, composta por enormes placas de rocha (as placas tectônicas). O tremor de 

terra ocasionado por esses movimentos é também chamado de "abalo sísmico". Outros motivos 

relacionados ao abalo sísmico são os deslocamentos de gases (principalmente metano) e atividades 

vulcânicas. 

 Existem dois tipos de sismos: Os de origem natural e os induzidos. 

Realize uma pesquisa sobre TREMORES DE TERRA. ENTREGUE EM FOLHA À PARTE!!! 

 

 

CIÊNCIAS 

Aula 1 CÉLULAS 

 Todos os seres vivos são formados por células, consideradas a estrutura básica da vida. São nas 

células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como para a 

obtenção de energia, a formação e a renovação dos componentes do corpo e para reprodução. 

 Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser: 



• Unicelulares: formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só podem ser 

observados com o auxílio de microscópios. Assim são as bactérias e os protozoários. Essa única célula 

precisa então realizar todas as funções para que o ser unicelular possa viver.  

• Pluricelulares (ou multicelulares): formados por duas ou mais células. O corpo humano, por 

exemplo, é composto de trilhões de células, assim como a maioria dos seres vivos.  As células no corpo 

desses organismos são mais complexas e atuam de maneira conjunta para garantir a sobrevivência de um 

ser vivo. 

Aula 2  Descoberta da célula 

 Atualmente, conhecemos células, microrganismos e diversas outras estruturas invisíveis ao olho 

humano. Adquirir esse conhecimento só foi possível após o desenvolvimento de equipamentos que 

permitissem às pessoas enxergar estruturas muito pequenas em comparação ao ser humano. 

Essa estrutura foi inicialmente descrita no século XVII pelo inglês Robert Hooke (1635-1703) ao analisar um 

corte de cortiça com um microscópio que construiu. O termo célula vem do latim cella, que significa pequeno 

compartimento, e faz referência ao que Hooke visualizou ao analisar o corte do vegetal. Por ter observado 

células mortas, o pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais e, por isso, achou que se 

tratava de um compartimento, e não uma estrutura viva e complexa.  

Teoria Celular 

 A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. Essa teoria é 

sustentada por três pilares: 

1. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade morfológica dos 

organismos vivos; 

2. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades funcionais dos 

seres vivos; 

3. Uma célula é formada apenas a partir de outra célula preexistente. 

 Assim sendo, utilizando essa teoria como base, podemos dizer que a célula é a menor unidade 

estrutural e funcional dos seres vivos. 

 Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem 

uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam observadas. 

Aula 3 

Estrutura da célula 

 Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por membrana 

plasmática, material hereditário e citoplasma. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/robert-hooke.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/parede-celular.htm


  Membrana plasmática: envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, 

mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. 

 Núcleo: é a central de comando das atividades celulares, pois contém material hereditário. Em geral 

situa-se no centro da célula. É envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. Nele, contém as 

informações para a manifestação das características de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. 

Muitos seres vivos apresentam o material genético formado de DNA (ácido desoxirribonucleico).  

 Citoplasma: constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as 

organelas (também chamadas organoides), componentes que realizam funções específicas na célula. 

Aula 4   Atividades 

1) Que características são comuns a todos os seres vivos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) Identifique os componentes da célula abaixo indicado pelas letras: 

 

3) A Teoria Celular, que é a base da Biologia Celular, sustenta-se em uma ideia central. Analise 

as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria: 

(   ) a) As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. 

(   ) b) Todos os organismos vivos são formados por células. 

(   ) c) Toda a matéria existente no planeta é formada por células. 

(   ) d) Todos os seres vivos e não vivos são formados por células 

(   )  e) Nem todo organismo vivo é formado por células. 

INGLÊS 

Aula 1      PERSONAL PRONOUNS - PRONOMES PESSOAIS 

 Para começarmos a entender o Inglês, temos que começar pelo básico e ir inserindo o 

vocabulário aos poucos. Inicialmente, começamos com os Personal Pronouns. Temos que saber 

identificar quem fala, quem ouve e sobre quem/o que se fala. Assim, temos os Personal Pronouns. 

Vou colocar entre barras e em vermelho a pronúncia da palavra. 

PERSONAL PRONOUNS 

I  (EU) (ái) 

YOU (VOCÊ) (iu) 

HE (ELE) (rí) 

A) _____________________________________ 

B) _____________________________________ 

C) _____________________________________ 

D) _____________________________________ 



SHE (ELA) (xí) 

IT (ELE OU ELA - para animais, objetos e seres sem vida como o tempo e o vento) (it) 

WE (NÓS) (uí) 

YOU (VOCÊS) (iu) 

THEY (ELES OU ELAS - para todos os seres, objetos etc) (dêi) 

 

Aula 2 

Complete com os PERSONAL PRONOUNS e traduza as frases: 

 



 

 



 

 


