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EDUCAÇÃO FÍSICA 
HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS 

 
 
As Habilidades Motoras Básicas são: Locomotoras (correr e saltar), as Estabilizadoras (equilibrar e rolar) e 
as Manipuladoras (arremessar, receber, chutar, rebater e quicar). 

 

HABILIDADES LOCOMOTORAS 

 Correr                     

O correr é usado em muitas brincadeiras e jogos esportivos como futebol, 

pega-pega, queimada, entre outros.  

                                                             

Saltar 

O saltar pode ser usado em brincadeiras como pular corda, pular sela, etc. e para transpor obstáculos como 

buracos, poças de água etc. 

 

 

HABILIDADES ESTABILIZADORAS 

 

Equilibrar :O equilibrar é uma habilidade importante até mesmo para andar, pois 

sem equilíbrio, cairíamos facilmente. Encontramos o equilíbrio em esportes como 

Ginástica Olímpica, Surfe, skate etc. 

 

Rolar 

O rolar pode acontecer para frente, para trás, para a direita e para a 

esquerda, é também conhecido como a famosa cambalhota. 

  
     

 

     Hoje o desafio é, fazer pelo menos 5 exercícios ou atividades que 

envolvam qualquer uma das habilidades. Tirar fotos, fazer vídeos ou para quem não tem acesso a essas 

ferramentas fazer ficha de exercícios. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-j65XfjjO1Uk/UNID7rLQtmI/AAAAAAAAANU/xOGUG_J4c90/s1600/%C3%8Dndice.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-EcC0UdKDPjY/UNID3cO8T6I/AAAAAAAAAMc/5eUrKUZxCF4/s1600/ddd.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-skKDvKX3oD4/UNID4_5FvjI/AAAAAAAAAM0/2ynTx7-B5eQ/s1600/jj.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-KUCiJvj033s/UNID6ddWl_I/AAAAAAAAANE/OJs4_Nkeh8I/s1600/uuu.jpg
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

(LIPT) 

 
                                              Texto narrativo: Fábula  

 

A fábula é um texto basicamente ficcional cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Outra 

característica desse texto é que quase sempre apresenta um ensinamento, moral, fazendo alusão a 

comportamentos humanos por meio de construções simbólicas. Dessa forma, os animais, a partir das 

condutas humanas, representam nossas virtudes ou vícios. 

 

Muitos estudiosos acreditam que as primeiras fábulas tenham sido criadas oralmente, no século 6 a.C., 

por um escravo da Grécia Antiga chamado de Esopo. Grande parte das fábulas de Esopo é conhecida, 

sobretudo, em virtude das contribuições de Jean de La Fontaine, um escritor francês que se dedicou a 

passar para o papel as histórias de Esopo, eternizando-as. 

 

Trata-se de um texto curto em que os personagens estabelecem uma reflexão acerca de algum assunto 

moral. Pode utilizar-se de diversas figuras de linguagem, no entanto é preciso sempre escolher 

personagens inanimados ou animais para nortear o enredo. Veja os elementos principais da estrutura 

da fábula: 

Narrador: em 3ª pessoa (ele/ela) costuma ser mais comum. 

Personagens: animais com comportamentos humanos, ou seja, personificam características humanas. 

Tempo e espaço: em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico (expressões que indicam a 

passagem do tempo). O espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques, etc. 

Moral: a fábula pode ser estruturada em prosa (parágrafos) ou em verso. Mas lembre-se: é necessário 

apresentar uma moral, ensinamento (explícita ou implicitamente). 

  

 

Relembrando os sinais de pontuação que utilizamos para escrever 

 

Agora que estudamos um pouco sobre a fábula e os sinais de pontuação, vamos às atividades abaixo. 
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Leia o texto com atenção e procure, se necessário, significados das palavras num dicionário. 

                                Fábula: A cigarra e a formiga 

  Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. 

 Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: 

 - Querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja, de arroz, de farinha ou de feijão? Estou 

morrendo de fome. 

 - Faz tempo que não come? – perguntou-lhe a formiga, avara de profissão. 

 - Faz. 

 - E o que fez a senhora durante todo o verão? 

 - Eu cantei – disse a cigarra. 

 - Cantou, é? Pois agora dança! 

                   

                 Jean de La Fontaine. Fábulas. Rio de Janeiro: Revan, 2002.p.10 

                                                      Questões 

1) De acordo com o que estudamos sobre as características das fábulas, coloque (V) para as 
afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas : 

 

a) (    ) As fábulas são textos informativos que transmitem fatos reais. 

b) (    ) Possuem dois personagens e o narrador é sempre em 1ª pessoa (eu). 

c) (    ) A fábula é um texto curto e possui narrador em 3ª pessoa (ele / ela). 

d) (    ) Desde a sua criação,as fábulas são feitas de maneira escrita. 

e) (    ) Os personagens são humanos e têm a intenção de transmitir um ensinamento. 

f) (    ) Os personagens são animais que personificam as características humanas (virtudes e vícios) 

com o intuito de transmitir um ensinamento. 

 

2) No último parágrafo do texto, “ A cigarra e a formiga”,  a formiga questiona a atitude da cigarra e 
ela mesma responde mostrando, assim, a consequência de seeus atos. Para isso foram utilizados 
dois sinais de pontuação que são:(marque um x apenas na alternativa correta). 

 

a) ponto de exclamação e ponto interrogação. 
b) ponto final e ponto de exclamação. 
c) ponto de interrogação e ponto de exclamação.  
d) ponto de interrogação e ponto de interrogação. 

 

     3) A cigarra é uma cantora. A formiga faz trabalhos braçais. Pense nas atividades dessas duas 

personagens: por que para o autor dessa fábula, cantar não seria uma forma de trabalho? 
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GRAMÁTICA 

O emprego de por que , por quê e porque 

Observe as palavras em destaque no diálogo. 

— Por que não o aprisionou para a sua mesa, como fez comigo? 

— Quer saber por quê? Porque não gosto de carne de gavião. 

 Usamos por que (separado, sem acento) no início de frases interrogativas. Exemplo: Por 
que você não telefonou? 

 Usamos por quê (separado, com acento) no final de frases interrogativas. Exemplo: Você 
quer saber por quê? 

 Usamos porque (junto, sem acento) nas respostas ou para justificar alguma afirmação. 
Exemplos: Não telefonei porque não pude. / Gosto de ir ao cinema, porque me divirto. 

 
1- Complete a piada abaixo usando: por que, por quê ou porque. Assinale a alternativa que 

contém respectivamente a resposta correta: 
 

— Pedrinho, __________você não quer tomar banho? – perguntou a avó. 

— Querer eu quero, mas não posso. 

— Não pode________________? 

— ____________ eu tenho uma saúde de ferro e posso enferrujar. 

 

(A) porque / por que / Por que                   (C) por que / por quê / Porque 
 

(B) por quê / por que / Por quê                   (D) porque / porque / Por que 
 

2- Indique qual é a frase que está correta. 

(A) Ele está chorando porque?                         (C) Ele está chorando por quê? 

 

(B) Ele está chorando por que?                        (D) Nenhuma das alternativas. 

3- Acabei comprando a outra televisão ____________ era a mais barata. Complete a lacuna 

adequadamente. 

(A) porque                 (B) por quê                    (C) por que                 (D) nenhuma das alternativas 

4- Leia a tira e preencha corretamente as lacunas. Depois assinale a resposta, respectivamente, 

certa: 
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(A) por quê / Porque                                       (C) porque / Por quê 

(B) porque / Porque                                        (D) por que / Por que  

  

Leia a tira: “O mundo de Leloca” . Por que será? 

 

8- No terceiro quadrinho, o que indica que o irmão de Leloca não sabia a resposta? 

(A) Ele não responde                                  (C) Ele responde com outra pergunta. 
(B) Ele fica brincando                                  (D) Ele chama os pais. 

9- Já chega de criar __________ ! O termo que preenche a lacuna corretamente é 
 

(A) impeçilho               (B) empecilho               (C) ipecilho               (D) empecilho 

 

10- Todas as alternativas estão  corretas, exceto: 

 

(A) deslize – deslizar                                     (C) enraizado - raiz 

 

(B) paralização – paralizar                            (D) realização – realizar 

 

 

 

 

 

 

5- No primeiro quadrinho, usamos o termo 

por que (separado e sem acento), pois se 

trata de: 

(A) Uma resposta 
(B) Início de pergunta 
(C) Final de pergunta 
(D) Um substantivo 

 

6- No terceiro quadrinho, é correto afirmar 

que usamos o termo por quê (separado 

com acento), pois se trata: 

(A) De final de resposta 
(B) Início de pergunta 
(C) Um substantivo 
(D) Final de pergunta 

 

7- No primeiro quadrinho, as reticências (...) 

indicam que o pai: 

(A) Sabia a resposta. 
(B) Não queria falar a resposta. 
(C) Estava em dúvida com a resposta. 
(D) Ia perguntar para a mãe a resposta. 
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GEOMETRIA 

 

UNIDADE DE MEDIDA DE COMPRIMENTO  

Para medir um comprimento usamos a unidade padrão chamado metro.  

Se as distancias forem muito grandes ou se tivermos de medir pequenos objetos, usamos os múltiplos ou os 

submúltiplos do metro.  

 

 

 

1 Km = 1000 m  

Para transformar as unidades de medida, usamos a seguinte regra prática: 

    

 

 

 

 

 Da esquerda para a direita, multiplicamos por 10 

 Da direita para a esquerda, dividimos por 10 

EXEMPLOS  

Transforme 6 m em decímetros  

Km____hm____dam____m____dm____cm____mm 

                                                       

                                                          X10 

Como o decímetro está uma posição à direita do metro, devemos multiplicar por 10 a medida que queremos 

transformar em decímetro.  

Logo: 6 m = (6x10) dm = 60 dm  

Transforme 128 cm em metros  

Km____hm____dam____m____dm____cm____mm 

 

                                                                :100 

Como o metro está duas posições à esquerda do centímetro, devemos dividir por 100 (10x10) = 100 à medida 

que queremos transformar em metro 

Logo: 128 cm = (128:100) m = 1,28 m 
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EXERCÍCIOS  

1) Efetue as transformações pedidas 

a) 5 m em cm  

b) 12 m em cm  

c) 8 cm em mm 

d) 20 cm em mm  

 

2) Transforme em metros  

a) 8 Km 

b) 5,7 Km 

c) 400 cm  

d) 1000 Km  

 

3) Três irmãos Pedro, Carlos e Ana estão indo para a escola. Pedro já caminhou 05 Km, Carlos caminhou 

30.000 cm e Ana 500 m  

a) Qual criança andou mais? 

b) Quantos metros faltam para a última criança alcançar a que andou mais? 

c) Se a escola fica a 700 m da casa das crianças, quantos metros faltam para cada criança chegar à 

escola? 

OBS: temos que transformar as unidades em metros  

4) João, Viajando de São Paulo para Brasília com a seguinte indicação:  

 

                         UBERABA                    95 

                         BARRETOS                  75 

                         FRANCA                       49 

 

a) Quantos quilômetros faltam para chegar a Uberaba? 

b) Qual a distância entre Barretos e Franca 

 

 

5) Dê o valor correspondente a cada letra da seguinte tabela:  

m dm cm mm 

3 A B C 

D E 500 F 

G 20 H I 

J L M 8000 

 

 

6) Um vendedor percorreu 53000 m no primeiro dia de viagem, 21 Km no segundo dia 7650 m no 

terceiro. Determine, em quilômetros, a distância percorrida nesses três dias.  

OBS: temos que transformar as unidades em Km  
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TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 
 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL  

Nosso sistema de numeração decimal é formado em grupos de 10. Nosso sistema decimal chama-se Indo-

Arábico.  

As caraterísticas do sistema de numeração decimal são as seguintes:  

 Utiliza-se apenas os algarismos Indo-Arábico 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para representar qualquer 

número 

 Dez unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Assim:  

10 unidades formam 1 dezena = 10 (dez) 

10 dezenas formam 1 centena = 100 (cem) 

10 centenas formam 1 unidade de milhar = 1000 (mil) 
 

VEJA O QUADRO DE ORDENS: 

 

 

 

 

 

O sistema decimal utiliza o valor posicional do algarismo, que é muito eficiente para representar os 

números e, principalmente, para efetuar cálculos com essas representações  

Número é a quantidade, e a representação do número é feita por um numeral. Os algarismos de cada 

numeral agrupam-se de três em três ordens, a partir da direita, formando classes.  

EXEMPLOS  

C D U 

9 3 2 
 

2  unidades  

3 dezenas  

9 centenas  
 

DM UM C D U 

4 5 6 9 8 
 

8 unidades 

9 dezenas = 9x10 = 90 unidades  

6 centenas = 6x100 = 600 unidades 

5 unidades de milhar = 5x1000 = 5000 unidades 

4 dezenas de milhar = 4x10000 = 40000 unidades  
 

EXERCÍCIOS  

1) Responda: 

a) Quantas unidades há em uma dezena? 

E em uma centena? E em um milhar? 

b) Quantas dezenas há em um milhar? E 

em uma centena? 

2) Quantas notas de R$100,00 são 

necessárias para obter R$1.000,00? 

a) 1 

b) 1000 

c) 10 

d) 100 
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3) Qual o antecessor e o sucessor dos 

números: 

a) ____99____ 

b) ____1000____ 

c) ____9999____ 

d) ____5000____ 

e) ____789____ 

f) ____1600____ 

g) ____545____ 

h) ____321____ 

 

Responda:  

a) Qual é o sucessor de zero? 

b) 2000 é o sucessor de qual número? 

c) 1490 é o antecessor de qual número? 

 

4) Coloque os números em ordem 

decrescente do maior para o menor  

a) 9, 20, 12, 15, 18 

b) 4, 25, 10, 8, 31, 45 

 

5) Observe o exemplo e decomponha os 

números  

Resolvido: 4753 = 4000 + 700 + 50 + 3 

a) 2894 

b) 1082 

c) 7803 

 

6) Escreva a leitura dos números  

a) 78 

b) 507 

c) 12325 

 

 

 

7) Escreva no sistema de numeração decimal 

a) Quatrocentos e setenta e cinco 

b) Dois mil e setembro 

c) Oitenta mil cento e dois  

 

8) Observe e complete 

Resolvido: 845 = 8 centenas, 4 dezenas e 5 

unidades 

a) 603 = ____ centenas, ____ dezenas e 

____ unidades 

b) 48 = ____ centenas, ____ dezenas e 

____ unidades 

c) 3 = ____ centenas, ____ dezenas e 

____ unidades 

 

9) Observe os números: 709, 394, 984, 679, 

891 

Quantos desses números possui o 

algarismo 9 na ordem das dezenas?  

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

 

10) Para numerar as páginas de um livro de 28 

a 35, quantos algarismos serão usadas? 

a) 7 

b) 8 

c) 14 

d) 16 
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CIÊNCIAS 

Orientação: Para mais informações assista ao vídeo disponível no link: 

https://youtu.be/UaCBkEV_Jjs 

 

Mudanças de estado físico da água 
Na natureza, a água muda constantemente de um estado físico para outro. Isso ocorre 

quando a água passa por processos de aquecimento ou resfriamento. Veja alguns exemplos. 
• Quando a água líquida é resfriada e passa para o estado sólido (gelo), essa mudança 

de estado físico é denominada solidificação. 
• Ao aquecer o gelo até fazê-lo passar para o estado líquido, a mudança de estado físico 

que ocorre denominada fusão. 
• Quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso (vapor), ocorre a 

vaporização, que pode ser lenta ou rápida. A vaporização lenta, como acontece com a roupa 
que seca no varal, recebe o nome de evaporação. A vaporização rápida, com formação de bolhas 
no interior do líquido, como ocorre com a água numa panela levada ao fogo, é chamada de 
ebulição. 

• No processo denominado condensação ou liquefação, o vapor-d’água é resfriado e passa 
para o estado líquido. A condensação do vapor-d’água é um dos processos envolvidos na formação 
de nuvens na atmosfera. 

• Além dessas mudanças de 
estado físico, a água pode passar do 
estado sólido diretamente para o 
gasoso ou do estado gasoso para 
o sólido, sob determinadas 
condições ambientais. Esses 
processos são denominados 
sublimação e ressublimação. 

 

Fonte:https://br.images.search.yahoo.com/search/images 

Atividades 

1- Complete as frases relacionadas aos processos de mudanças de estado físico ocorridos. 

a) Em camadas elevadas da atmosfera, o vapor-d’água se__________________ e forma 

as_____________. 

b) Com o aumento da temperatura, a água das geleiras sofre____________ e escoa para rios e 

lagos. 

c) Com o ___________do Sol, a água do solo, dos rios e dos lagos _____________e vai para a 

atmosfera. 

d) Outra parte da água é consumida pelos seres vivos e volta para a atmosfera por meio da 

__________________. 

2- Ao passar do estado gasoso para o líquido a água precisa? 
a) Ganhar calor                    
b) Perder calor     
c) Compartilhar calor           
d) Nenhuma das opções 

 

3- Identifique o estado físico da água nas seguintes situações. 
a) A água presente na melancia____________ 
b)  A água presente no sorvete de palito_____________ 
c)  A água presente no ar________________ 
d) A água presente no leite______________ 

https://youtu.be/UaCBkEV_Jjs
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HISTÓRIA 
ORIGEM DA HUMANIDADE 

As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um 
consenso sobre a questão. Alguns crêem no criacionismo, outros acreditam na evolução 
das espécies, já outros buscam as respostas em seres de outros planetas, entre outras 
teorias.  

A teoria criacionista foi feita a partir de conceitos judaico-cristãos que se encontram na Bíblia. “No 
princípio, Deus criou o céu e a terra (...)” – trecho retirado da Bíblia de Jerusalém. 

Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês Charles Darwin, que propôs o 
evolucionismo em um de seus livros, “A Origem das Espécies”. De acordo com Darwin, todos os seres vivos 
tiveram sua evolução a partir um ancestral comum (Australopithecus). 

https://www.infoescola.com/antropologia/origem-humana/ 

A EVOLUÇÃO DO HOMEM 
De acordo com diversas pesquisas cientificas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem 

surgiu a cerca de 3,5 – 4 milhões de anos atrás. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero 
Australopithecus e se diferenciavam dos demais primatas por conta de sua postura ereta, locomoção bípede 
e uma arcada mais próxima da atual espécie humana. Apesar de ser considerado o primeiro ancestral 
humano, não existe um estudo conclusivo sobre a escala evolutiva. 

 Os sucessores do Australopithecus foram os Homo 
habilis (2,4 milhões de anos) e o Homo erectus, o qual haveria 
surgido há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. O seu 
maxilar apresentaria uma consistência maior e seus dentes 
seriam mais largos. Além disso, tinha uma caixa craniana de 
maior porte e uma postura mais ereta. Segundo consta, este 
teria habitado regiões diversas da África e da Ásia como o Java, 
China, Etiópia e Tanzânia. 

A partir do processo evolutivo sofrido por esse último 
espécime, haveria surgido o chamado Homo sapiens, uma espécie da qual descenderia o Homo 
neanderthalensis. Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 230 e 30 mil anos atrás. 
Produzia armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples. Durante algum 
tempo, teria vivido juntamente como o Homo sapiens moderno. 

O Homo sapiens moderno teve a incrível capacidade de se espalhar em outras regiões do mundo 
em um relativo curto espaço de tempo. Aproveitando das conquistas consolidadas por seus ancestrais, teve 
a capacidade de desenvolver a linguagem, dominar o fogo e construir instrumentos diversos. 
 

Atividades                                                       https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/a-evolucao-homem.htm 
1) A teoria criacionista defendida pelos cristãos pode ser encontrada em qual livro: 
a) Bíblia                    b) O Alquimista                    c) Alcorão                      d) Guinness book        
  
2) A teoria evolucionista baseia-se nos estudos de qual cientista inglês, que propôs que todos os 
seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. 
a) Maomé                b) Paulo Coelho                   c) Charles Darwin           d) Dan Brown      
              
3) Ligue o ancestral da evolução do homem a afirmação correta: 
 

 Australopithecus  

 Homo habili  

 Homo erectus  

 Homo sapiens  
 

tinha uma caixa craniana de maior porte e uma 
postura mais ereta 
 

desenvolveu a linguagem, a capacidade dominar 
o fogo e construir instrumentos diversos 
 

sucessor do Australopithecus viveu a cerca de 2,4 
milhões de anos e desenvolveu habilidades 
 

primeiros ancestrais do homem surgiu a cerca de 

3,5 – 4 milhões de anos atrás 

 

https://www.infoescola.com/religiao/criacionismo/
https://www.infoescola.com/antropologia/origem-humana/
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GEOGRAFIA 

 As atividades econômicas e a organização do espaço geográfico. 
Setores da economia 

 
   As atividades econômicas desenvolvidas pelo o ser humano podem ser classificadas em três 
setores: 
- Setor primário: Atividades relacionadas à produção de bens e matérias-primas, como a 
agricultura, a pecuária e o extrativismo. 
- Setor secundário: Atividades econômicas ligadas à transformação das matérias-primas em 
produtos manufaturados, ou seja, as atividades industrias e a construção civil. 
- Setor terciário: Atividades econômicas voltadas para a circulação e ao consumo de produtos 
e serviços são desempenhadas pelo comércio e pela prestação de serviços (Transportes, 
bancos, meios de comunicação, saúde, educação, entre outros). Os profissionais como 
motoristas, bancários, médicos, professores, entre outros profissionais. 
 
 

QUESTÃO 01 

Como podemos classificar os setores da economia? 

 

 

QUESTÃO 02 

Quais atividades econômicas que são ligadas ao setor secundário? 

 

 

QUESTÃO 03 

O que é matéria-prima? 

 

 

QUESTÃO 04 

O que é extrativismo? 

 

 

QUESTÃO 05 

Cite três profissões que pertence ao setor terciário. 
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ARTE 

 
PERCUSSÃO CORPORAL: O CORPO COMO INSTRUMENTO MUSICAL  

Você já parou para pensar em quantos tipos de som o seu corpo produz? Ao experimentar 

nosso corpo como um instrumento musical, podemos explorar saberes sobre o som, a percussão 

e a música. Com o corpo, além da voz usada na fala, podemos produzir diversos tipos de sons 

(voluntários, involuntários, intensos, sutis, graves, médios, agudos) e, ainda outros: palma, 

assobio, estalo de dedo, respiração, espirro, soluço.  

Quando pensamos em corpo como instrumento musical também pensamos em “Percussão 

corporal”. Isso significa que podemos desenvolver a prática de percutir o corpo, suas técnicas e 

organizar seus sons dentro de uma estrutura musical.  

No Brasil, o grupo Barbatuques, que surgiu em 1995 em São Paulo, desenvolvem seus 

trabalhos e criações musicais buscando a prática da percussão corporal que têm base na potência 

sonora do corpo humano como instrumento musical. Em suas criações musicais utilizam as 

onomatopeias: formação de palavras que expressam sons existentes em nosso redor. Muito 

utilizada em HQ’s (História em quadrinhos). Lançaram vários álbuns, o primeiro foi em 2002, “O 

corpo do som”. 

 

QUESTÃO 01. Responda: Você já ouviu falar de 

 

- Onomatopeias?________ Onde? _____________________________________________ 

- Percussão corporal? _____ Onde?____________________________________________ 

- Grupo Barbatuques?______ Onde?____________________________________________ 

- O grupo Barbatuques lançou seu primeiro álbum _____________________em_________  
  

QUESTÃO 02: Responda:  

- O que é Onomatopeias?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- O que é percussão corporal?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- O que é grupo Barbatuques?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03. Desenhando onomatopeias. Faça as onomatopeias que se pede e 

siga conforme exemplo da imagem de coisa quebrando 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 1 
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QUESTÃO 04: Experimentando o corpo sonoro. Veja os exemplos abaixo de percussão 

corporal e treine as sequências 

Agora escreva sobre sua experiência. __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 05: Criando ritmos na percussão corporal. Desenhe uma sequência de batidas de 

mãos nos espaços abaixo e colorir o fundo de uma cor e a figura de outra cor. 

 

  

Figura 3 
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Inglês 

 Copie a tabela em seu caderno e a observação também. 

 

 Você já tem os números ordinais e cardinais e os meses do ano  em seu caderno, caso ainda 

não tenha , FAÇA UMA PESQUISA E COPIE, pois iremos utilizar 

OBSERVAÇÃO: Datas em inglês são construídas da seguinte forma: MÊS, DIA 
(geralmente em numerais ordinais) e ANO. Para abreviar um mês utilize suas três 
primeiras letras: MAR / AUG / DEC. Exemplos: 

 March, 25th 1889. 
 February, 14th 1945. 
 Sep, 1, 2016. 
 12-31-2004 

Hora de Treinar 

 


