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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 5º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 

Ministério da Saúde são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 

água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 

como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando. 



 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 

físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 

igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 

crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 

residência.  

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

 Se possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no próprio Roteiro. 

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

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda 

para realizá-las.  

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

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

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

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início das atividades diárias e seu nome completo. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

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

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

para seu filho.  

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

supervisão de um adulto. 

 

 

 

 



1° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leia o poema a seguir 

 

Pescaria - José Paulo Paes 

 

Um homem 

que se preocupava demais 

com coisas sem importância 

acabou ficando com a cabeça cheia de minhocas. 

Um amigo lhe deu então a ideia 

de usar as minhocas 

numa pescaria 

para se distrair das preocupações. 

O homem se distraiu tanto 

pescando 

que sua cabeça ficou leve 

como um balão 

e foi subindo pelo ar 

até sumir nas nuvens. 

Onde será que foi parar? 

Não sei 

nem quero me preocupar com isso. 

Vou mais é pescar. 

 

Relembrando... 

Sentido denotativo - sentido real 

Sentido conotativo - sentido figurado 

 



Você pode responder as questões em seu caderno 

 

1. No poema, a palavra “minhocas” possui significados diferentes, pois foi empregada em 

contextos distintos, como se pode perceber nos trechos a seguir: 

 

I. “(…) acabou ficando com a cabeça cheia de minhocas.” 

II. “Um amigo lhe deu então a ideia de usar as minhocas numa pescaria (...)” 

 

A partir da leitura dos trechos acima, faça o que se pede: 

A) Identifique o sentido (conotativo ou denotativo) com o qual a palavra minhocas foi empregada 

nos trechos I e II.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

B) Explique o significado que a palavra destacada assume em cada um dos trechos. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 2. Leia a tirinha a seguir: 

 

 

 

 

A) Identifique na tira a expressão que indica ambiguidade. 

______________________________________________________________________________ 

B) Explique o sentido conotativo e denotativo que essa expressão possui. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



MATEMÁTICA 

NÚMEROS ORDINAIS 

OS NÚMEROS ORDINAIS DÃO A IDEIA DE ORDEM, LUGAR OU POSIÇÃO. 

1º PRIMEIRO 10° DÉCIMO 100º CENTÉSIMO 

2° SEGUNDO 20° VIGÉSIMO 200º DUCENTÉSIMO 

3º TERCEIRO 30° TRIGÉSIMO 300º TRICENTÉSIMO 

4° QUARTO 40° QUADRAGÉSIMO 400º QUADRINGENTÉSIMO 

5º QUINTO 50° QUINQUAGÉSIMO 500º QUINGENTÉSIMO 

6º SEXTO 60° SEXAGÉSIMO 600º SEXCENTÉSIMO 

7° SÉTIMO 70° SEPTUAGÉSIMO 700º SETINGENTÉSIMO 

8° OITAVO 80º OCTOGÉSIMO 800º OCTINGENTÉSIMO 

9° NONO 90º NONAGÉSIMO 900º NONGENTÉSIMO 

  1000º MILÉSIMO 

 

QUESTÕES 

1. Escreva a resposta com algarismos e por extenso: 

A) Se você mora em um apartamento no nono andar e sua mãe mora cinco andares acima, em 

qual andar ela mora?  

______________________________________________________________________________ 

 

B) Um passageiro entrou no sexto vagão de um trem. Qual é o vagão da frente e o de traz deste 

em que o passageiro está? 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Pensando nos meses do ano, diga qual a posição ordinal dos meses janeiro, maio, setembro 

e dezembro. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Represente os ordinais com algarismos: 

A) Trigésimo sexto: _____________________________________________________________ 

B) Octogésimo primeiro: _________________________________________________________ 

C) Tricentésimo: _______________________________________________________________ 



D) Centésimo quinto: ____________________________________________________________ 

E) Setuagésimo terceiro: _________________________________________________________ 

F) Quadringentésimo trigésimo: ___________________________________________________ 

 

4. Em uma maratona correram um grupo de amigos observe abaixo a classificação de cada um. 

Escreva por extenso a classificação de cada um: 

Carlos: 36º - ___________________________________________________________________ 

Lucas: 75º - ____________________________________________________________________ 

Carmem: 93º - __________________________________________________________________ 

Priscila: 107º - __________________________________________________________________ 

Felipe: 239º - ___________________________________________________________________ 

Claudia: 308º - __________________________________________________________________ 

 

 

 

2° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

CRÔNICA: é um tipo de texto narrativo (conta os fatos), geralmente produzido para meios de 

comunicação, como jornais e revistas, por exemplo, que tratam de acontecimentos corriqueiros 

do cotidiano. 

Vamos ler a crônica e a seguir responder às questões: 

 

O MELHOR AMIGO 

 A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, 

arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente à distância. Como a mãe não se voltasse 

para vê-lo deu uma corridinha na direção de seu quarto. 

- Meu filho? – gritou ela. 

- O que é? – respondeu, com ar mais natural que lhe foi possível. 

- Que é que está carregando aí? 

Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? Sentindo-se perdido, 

tentou ganhar tempo: 

- Eu? Nada... 

- Está sim. Você entrou carregando uma coisa. 



Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar, o jeito era procurar comovê-la. Veio 

caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando: 

- Olha aí, mamãe: é um filhote... 

Seus olhos súplices aguardavam a decisão. 

- Um filhote? Onde é que você arranjou isso? 

- Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? 

Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de ISSO. Insistiu ainda: 

- Deve estar com fome, olha a carinha que ele faz. 

- Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo! 

- Ah! Mamãe... – já compondo cara de choro. 

- Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em 

casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. 

O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado: 

a gente também não tem nenhum direito nessa casa – pensava. Um dia ainda faço um estrago 

louco. Meu único amigo, enxotado dessa maneira! 

- Que diabo também, nessa casa tudo é proibido! – gritou lá do quarto, e ficou esperando a 

reação da mãe. 

- Dez minutos! – repetiu ela, com firmeza. 

- Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. 

- Você não é todo mundo. 

- Também, de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais 

nada. 

- Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com a costura. 

- A senhora é ruim mesmo, não tem coração. 

- Sua alma, sua palma. 

Conhecia bem a mãe, sabia que não havia apelo: tinha dez minutos para brincar, com seu 

novo amigo, e depois... Ao fim de dez minutos, a voz da mãe, inexorável: 

- Vamos, chega! Leva esse cachorro embora. 

- Ah, mamãe deixa! – choramingou ainda. 

- Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nessa vida... 

- E eu? Que bobagem é essa, você não tem a sua mãe? 

- Mãe e cachorro não é a mesma coisa. 

- Deixa de conversa: obedece a sua mãe. 

Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar: meninos nessa 

idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça, um recalque, complexos, essa coisa 

toda... 

Meia hora depois, o menino voltava da rua, radiante: 

- Pronto, mamãe! 

E lhe exibia uma nota de vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor amigo por trinta 

dinheiros. 

- Eu devia ter pedido cinquenta, tenho certeza de que ele dava – murmurou pensativo. 

Fernando Sabino 

 

 

 



INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

 

1. Quem são os personagens desta crônica? 

R. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Em que lugar se passa a história? 

R. ___________________________________________________________________________ 

 

3. Copie do texto alguma frase que o menino utilizou para emocionar a mãe e assim convencê-la 

a ficar com o cachorrinho. 

R. ____________________________________________________________________________  

 

4. Copie um trecho em que a mãe do menino demonstra desprezo pelo animalzinho. 

R. ____________________________________________________________________________ 

 

5. Qual seria a ideia do autor ao escolher o título da crônica: “O melhor amigo”? 

(   ) O cachorro é o melhor amigo do homem. 

(   ) O menino era o melhor amigo do cachorro. 

(   ) O menino não era tão amigo assim do cachorro. 

(   ) O menino tinha muitos amigos. 

 

6. De acordo com o trecho: “Como poderia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça?” 

Essa pergunta foi feita pelo filho para: 

(   ) A mãe. 

(   ) O leitor. 

(   ) Ele mesmo. 

(   ) O cachorro. 

 

 



7. Releia o  trecho: 

Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar, o jeito era procurar comovê-la. Veio 

caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando: 

 

A) A palavra grifada quer dizer: 

(    ) irritar 

(    ) emocionar 

(    ) entristecer 

(    ) enfurecer 

 

B) Quem o filho queria comover? 

(    ) o cachorro 

(    ) o leitor 

(    ) a mãe 

(    ) ele mesmo 

 

8. Releia o trecho: 

- Também, de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. 

- Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com a costura. 

- A senhora é ruim mesmo, não tem coração. 

- Sua alma, sua palma. 

 

A expressão grifada significa que: 

(   ) A escolha é do filho, mas se ele teimar em tomar essa atitude terá que se responsabilizar 

pelas consequências. 

(   ) Examinando sua palma podemos saber como é sua alma. 

(   ) A mãe pouco se importa com as atitudes do filho. 

(   ) O filho levaria umas palmadas. 

 

MATEMÁTICA 

Números Ordinais 

1) Escreva os números ordinais abaixo por extenso: 

a) 72º _________________________________________________________________________  

b) 84º _________________________________________________________________________ 



c) 522º________________________________________________________________________ 

d) 376º________________________________________________________________________ 

e) 513º________________________________________________________________________ 

 

2) Leia e descubra o que se pede com números ordinais: 

A) No registro da escola sou o número 154. Qual é minha posição, em números ordinais? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

B) Em uma corrida com 249 participantes, fui o ultimo a chegar. Qual foi minha classificação em 

números ordinais? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

3° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Gênero textual crônica 

 A crônica é o registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, ou seja, com sentido 

conotativo ou figurado, havendo uma relação com a ideia de tempo. 

 É o único gênero literário produzido principalmente para ser veiculada na imprensa, em 

páginas de uma revista ou em um jornal. 

 Há semelhanças entre a crônica e o texto apenas informativo, porém a crônica contém 

elementos como ficção, fantasia e criticismo, já o texto informativo não. 

 

 A partir da cena abaixo, que passou a fazer parte do nosso cotidiano, crie uma crônica. 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Um mundo de espécies 

          O conjunto de todas as espécies do planeta se chama biodiversidade, que é o mesmo que 

diversidade biológica. 

Os pesquisadores calculam que em toda a Terra existam até 30 milhões de espécies de 

plantas e animais. Até hoje, apenas 1,8 milhão delas são conhecidas, mas as descobertas não 

param de acontecer. A cada ano, cerca de 15 mil novas espécies são catalogadas pelos 

cientistas. 

 



1. Complete o gráfico de colunas que apresenta o número de espécies de aranha e sapos no Alto 

do Jaruá, no Acre. 

 

 

ARREDONDAMENTOS 

Como arredondar um número para a dezena, centena ou unidade de milhar mais próxima? 

Nós vamos observar, por exemplo, a dezena que vem antes e depois do número que queremos 

arredondar, vamos pensar no número que fica entre essas dezenas (no meio). Se o valor que 

queremos arredondar estiver antes deste número do meio, vamos arredondar para a dezena 

menor, se estiver depois, vamos arredondar para a dezena maior. O mesmo acontece com 

arredondamentos da centena ou da unidade de milhar. Veja os exemplos: 

Arredondamento do número 33. A dezena mais próxima é 30. 

 

 

Arredondamento do número 272. A centena mais próxima é 300. 

 

 

Arredondamento do número 3.623. A centena mais próxima é 4.000. 

 

            



Segue a atividade. Vamos fazer arredondamentos? 

 

Número Dezena mais próxima 

87  

43  

875  

269  

1.324  

 

 

 

 

 

 

 

 

4° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Atividade  

Leia a crônica jornalística a seguir 

 

A bola de futebol 

Autor desconhecido 

 

 A primeira vez que meu dono me pôs no chão e me deu um pontapé, supus que eu havia 

cometido uma falta grave e que ele estava zangado comigo. “Que bruto” - pensei. “Se isso é 

modo de ensinar!” Mas eu estava enganada. O que fazia meu dono era brincar comigo. Obrigava-

me a correr e vinha atrás de mim para me alcançar. 

 Certos dias, levava-me para o campo. Muitos meninos me esperavam ali, ansiosos por 

jogar comigo, correndo pela grama. 

  

Número Centena mais próxima 

259  

642  

3.876  

1.290  

13.432  



 Brincam de fazer-me entrar numa rede, como se eu fosse um 

peixe. Quando entro, eles gritam: “Goool”, e me pegam e me acariciam. 

 Aconteceu-me, certa vez, uma desgraça. Um amigo de meu dono 

pôs-me no meio do quintal e deu-me um pontapé. Por mais que eu 

fizesse, não pude evitar… Quebrei o vidro da janela, entrei na cozinha e 

caí na frigideira com azeite fervendo. 

 A cozinheira gritou assustada, depois ficou furiosa, mas salvou-me 

de morte certa. Apesar de não ter tido culpa, passei muitos dias e muitas 

noites de castigo, num canto escuro, com baratas e camundongos por 

únicos companheiros. 

 

Atividades interpretativas 

 

1) Numere os parágrafos da história. 

 

2) Escreva os números dos parágrafos a que se referem os seguintes resumos: 

 

A) O engano da bola. 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                   

B) Brincadeiras no campo. 

______________________________________________________________________________ 

 

C) O acidente provoca o salvamento providencial e o castigo imerecido. 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Marque o certo 

 

A)  A frase que resume o primeiro parágrafo é: 

(     ) O sofrimento da bola. (     ) A bola aprende como 

se brinca de bola. 

(     ) Os enganos da bola. 

B) Quem está contando a história é: 

(     ) A autora do livro. (     ) O dono da bola. (     ) A bola. 



Leia a tirinha e responda as questões: 

 

 

1. O que significa, no primeiro quadrinho, o ponto de interrogação na fala do Cascão? 

R. ____________________________________________________________________________ 

 

2. O ponto de exclamação na frase do segundo quadrinho, que diz “ELE ESTÁ SE COMUNICANDO 

PELAS LUZES !”, representa: 

(   ) uma afirmação (   ) uma surpresa (   ) uma pergunta 

 

3. Por que no último quadrinho, a fala da Mônica tem uma reticências ( ... ) no final da palavra – 

GORDUCH... – ? 

R. ____________________________________________________________________________ 

 

4. A expressão no rosto da Mônica, no último quadrinho, mostra que ela ficou: 

(   ) muito feliz (   ) muito brava (   ) com medo 

 

MATEMÁTICA 

PROBLEMAS 

1. Para uma apresentação da turma do 3º ano a escola está arrumando as 164 cadeiras do 

auditório em 4 filas iguais. Quantos convidados ficarão em cada fila? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_______________________________________________________ 



2. João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola, vendeu 10 copos de 200 ml. 

Quantos litros de suco ele vendeu? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_____________________________________________________________________ 

 

3. Roberto correu a Maratona da Pampulha em 2013. Ele fez o percurso em 1 hora e 47 

minutos.  Qual foi o tempo em minutos gasto por Roberto para completar essa maratona? 

Cálculos 

 

 

 

Resposta:______________________________________________________________________ 

 

4. O zoológico de uma cidade foi visitado por 986 pessoas na sexta feira, por 627 pessoas no 

sábado e por 1388 pessoas no domingo. Quantas pessoas visitaram este zoológico no fim de 

semana? 

Cálculos 

 

 

 

Resposta:_____________________________________________________________________ 

 

5. Uma concessionária precisa transportar 246 carros num caminhão que pode levar 6 carros 

por vez. Quantas viagens o caminhão terá que fazer para transportar todos os carros? 

Cálculos 

 

 

 

Resposta:______________________________________________________________________ 

 



5° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade  

Leia o texto abaixo 

Chatear e encher 

Um amigo meu me ensina a diferença entre “chatear” e “encher”. 

Chatear é assim: 

Você telefona para um escritório qualquer na cidade. 

– Alô! Quer me chamar por favor o Valdemar? 

– Aqui não tem nenhum Valdemar. 

Daí a alguns minutos você liga de novo: 

– O Valdemar, por obséquio. 

– Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. 

– Mas não é do número tal? 

– É, mas aqui não trabalha nenhum Valdemar. 

Mais cinco minutos, você liga o mesmo número: 

– Por favor, o Valdemar já chegou? 

– Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou 

aqui? 

– Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. 

– Não chateia. 

Daí a dez minutos, liga de novo. 

– Escute uma coisa! O Valdemar não deixou pelo menos um recado? 

O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. 

Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos, faça nova ligação: 

– Alô! Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? 

CAMPOS, Paulo Mendes. 

 

 



Responda as questões 

1 - O que acontece nas conversas que provocam a impaciência de quem atende ao telefone? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 - Quais são as dicas dadas no texto para chatear quem atende ao telefone? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 - Quando a situação descrita deixa de chatear e passa a encher quem atende, segundo o 

narrador? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 - A situação descreve um trote por telefone. Explique com suas palavras o que é um trote. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5 - Releia este trecho. 

O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. 

A) Por que as coisas ditas por quem recebe o trote são impublicáveis? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B) Onde não poderiam ser publicadas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



C) O que a pessoa que recebia o trote estava sentindo naquele momento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6 - No início da conversa pelo telefone as repostas de quem atende são educadas. No decorrer 

das ligações essa relação se mantém ou se modifica? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7 - Cite um dos recursos que aparecem nessa crônica para provocar humor. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8 - Você já recebeu um trote ou conhece alguém que recebeu? Você acha essa história possível 

de acontecer no dia a dia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9 - Assinale as alternativas que melhor explicam as características de uma crônica. 

(   ) O cenário onde os acontecimentos se desenvolvem são espaços familiares aos personagens. 

(   ) O humor é uma característica marcante. 

(   ) Os acontecimentos não se referem a fatos comuns ao dia a dia das pessoas. 

(   ) Os personagens são seres humanos normais como qualquer um de nós. 

(   ) As crônicas narram fatos comuns ao dia a dia. 

 



MATEMÁTICA 

Questões 

 

1) A representação numérica de duzentos e quarenta e sete mil é: 

 

a) (    ) 247.000 b) (    ) 2.470 c) (    ) 247 

 

2) Marque a opção em que o valor posicional do número 5 é 5000: 

 

a) (    ) 450 b) (    ) 795.000 c) (    ) 57.540 

 

3) O produto da multiplicação 523x20 é: 

 

a) (    ) 1046 

b) (    ) 10460 

c) (    ) 540 

 

 

4) Na cerimônia de formatura de Fernanda os alunos foram organizados em 28 fileiras com 15 

alunos em cada. Fazendo as contas a diretora da escola aferiu que participariam da formatura: 

 

a) (    ) 280 

b) (    ) 425 

c) (    ) 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

SÍLABA TÔNICA 

Ao pronunciar as palavras, percebemos que uma das sílabas é pronunciada com mais 

força do que outras, essa sílaba chamamos de sílaba tônica. De acordo com a localização da 

sílaba tônica podemos classificar as palavras como: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 Para classificarmos as sílabas, nós contamos a sílabas das palavras, começando do fim 

para o começo. 

Oxítonas – a sílaba tônica é a última. 

Ex: café – abacaxi – bebê 

 

Paroxítonas – a sílaba tônica é a penúltima. 

Ex: útil – tórax – projeto 

 

Proparoxítonas – a sílaba tônica é a antepenúltima. 

Ex: árvore – lâmpada – número 

Observação: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas 

 

Leia as palavras do quadro e copie-as nas colunas correspondentes, separando as sílabas: 

 

  

 

 

PROPAROXÍTONA PAROXÍTONA OXÍTONA 

   

   

   

   

   

   

lâmpada – café – caneca – prato – mesada 

cidade – números – caju – dominó – lampião 

pêssego – matemática – sofá – estojo – óculos 

 



Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados se alteram em razão da posição da 

sílaba tônica. 

 

Ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. 

Não se fabrica mais esse modelo de carro. 

 

Complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que nessas palavras a posição da 

silaba tônica é diferente. 

 

A) Ela tem uma _______________ quanto a que roupa usar na festa. 

Ela _______________ que ele vá a festa. (duvida – dúvida) 

 

 

B) Eu me _______________ todos os dias pela manhã. 

As tropas do _______________ auxiliaram no resgate dos refugiados. (exercito-exército) 

 

 

C) Eu queria ser atendido pelo _______________ de plantão. 

Quando eu me _______________, corro o risco de intoxicação. (medico – médico) 

 

 

D) O _______________ nesta parte da cidade é muito intenso. 

Eu nunca _______________ por esse caminho por temer um assalto. (transito – trânsito) 

 

 

E) O _______________ estava bem animado quando aquela escola de samba passou na 

avenida. 

Eu sempre _______________ o resultado das competições do campeonato escolar de futebol. 

(publico – público) 

 

 



MATEMÁTICA 

1 - Observe o gráfico e veja o número de pessoas que compareceram a feira estadual de malhas 

em Curitiba, durante a semana e depois responda:  

 

 

 

a) Em qual dia houve mais visitantes? ______________________________________________ 

b) Qual foi o total de visitantes durante a semana? ____________________________________ 

c) Quantos visitantes foram a mais no sábado que no domingo? _________________________ 

d) Qual a diferença entre os totais de sexta-feira e segunda-feira? ________________________ 

e) Em qual dia a feira recebeu menos visitantes? _____________________________________ 

 

2 - O gráfico representa o número de aniversariantes da classe em cada mês:  

 

 



A) Qual mês tem mais aniversariantes? ______________________________________________ 

B) Há algum mês que não tem aniversariantes? _______________________________________ 

C) Quantos alunos fazem aniversario no primeiro bimestre? ______________________________ 

D) Quantos alunos há nessa classe? ________________________________________________ 

 

 

 

 

7º DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Atividade 

 

SUBSTANTIVOS 

SUBSTANTIVOS são as palavras que dão nome aos seres, sentimentos, lugares, qualidades, 

etc. Os substantivos são classificados da seguinte maneira 

 SUBSTANTIVO PRÓPRIO: dá nome a um ser especifico e é escrito com a primeira letra 

maiúscula. Ex.: Camila; 

 SUBSTANTIVO COMUM: dá nome aos seres da mesma espécie. Ex.: cachorro, menino, 

arvore; 

 SUBSTANTIVO SIMPLES: é formado por apenas uma palavra. Ex.: casa. 

 SUBSTANTIVO COMPOSTO: é formado por mais de uma palavra. Ex.: guarda-roupa, 

girassol; 

 SUBSTANTIVO PRIMITIVO: é formado por uma palavra que não deriva de outra. Ex.: casa; 

 SUBSTANTIVO DERIVADO: é formado por uma palavra que tem origem em outra. Ex.: 

casarão. 

 

Um substantivo pode ter mais de uma classificação. 
 

Exemplo: casa – substantivo comum, simples e primitivo. 
 

 

    

 



QUESTÕES 

1. Sublinhe os substantivos comuns nas orações abaixo: 

a) as crianças corriam na praia. 

b) meu cachorro é guloso. 

c) o homem batia os pés. 

d) o rapaz canta bem. 

e) fui ao cinema no domingo. 

f) vi uma barata e saí correndo. 

g) a abelha produz mel e cera. 

 

2. Sublinhe os substantivos simples e circule os substantivos compostos: 

rato 

guarda-roupa 

árvore 

macaco 

amor - perfeito 

guarda - chuva 

amor 

homem 

beija - flor 

 

3. Circule os substantivos primitivos e sublinhe os substantivos derivados. 

livro 

sapato 

ferro 

pedra 

ferreiro 

padaria 

pedreiro 

livreiro 

pão 

pedrada 

sapateiro 

livraria 

 

4. Escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo abaixo: 

a) chuva: _____________________ 

b) pedra: _____________________ 

c) sapato: ____________________ 

d) tinta: ______________________ 

e) fruta: ______________________ 

f) máquina: ___________________ 

g) terra: ______________________ 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

1. Márcia ganhou 7 pacotes com 30 adesivos em cada pacote. 15 adesivos eram repetidos e não 

puderam ser colados no álbum. Quantos adesivos Márcia colou no álbum? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_______________________________________________________ 

 

2. Hélio tem 75 figurinhas e quer distribuí-las, igualmente, entre 9 páginas do seu álbum. Hélio 

conseguirá colar todas as figurinhas em seu álbum? Por quê? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_______________________________________________________ 

 

3. Na volta às aulas, uma papelaria vendeu 1849 canetas, 1044 lápis e 828 borrachas. Quantos 

materiais essa papelaria vendeu? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_______________________________________________________ 

 

4. Uma empresa fabricou 147 carrinhos e distribuiu, igualmente, entre 7 lojas. Quantos carrinhos 

cada loja recebeu? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_______________________________________________________ 



5. Em um colégio havia 3542 alunos. No primeiro dia de aula faltaram 829 alunos. Quantos 

alunos compareceram ao primeiro dia de aula? 

Cálculos 

 

 

Resposta:_______________________________________________________ 

 

 

 

8° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Atividade 

Leia com atenção o texto para responder as questões abaixo 

 

O macaco e o crocodilo 

Fábula africana 

 O macaco vivia numa mangueira perto da margem do rio. Certo dia, um crocodilo se aproximou: 

“Humm”, o crocodilo pensou, “Estou com vontade de comer coração de macaco no jantar.” Então, 

ele disse para o macaco: 

 — Desça da árvore para brincar comigo. 

 — Eu não posso brincar com estranhos — respondeu o macaco.  

— Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio, que dá mangas muito melhores 

do que a sua árvore. 

 — É mesmo? — exclamou o macaco. — Mas eu não sei nadar. 

 — Não tem problema — sorriu o crocodilo. — Pule nas minhas costas que eu o ajudo a 

atravessar o rio. 

 O macaco pulou nas costas do crocodilo. Logo estavam no meio do rio.  

De repente, o crocodilo começou a mergulhar, com o macaco ainda em suas costas.  

— Socorro! Pare! Estou me afogando! — gritou o macaco. 

 — Segure-se — o crocodilo sorriu. — Eu vou afogá-lo, pois quero comer coração de macaco no 

jantar, e você foi burro o suficiente para confiar em mim. 



 — Ah — lamentou-se o macaco. — Eu gostaria que tivesse me contado a verdade. Aí eu teria 

trazido meu coração comigo.  

— Quer dizer que você deixou seu coração na mangueira? — perguntou, descrente, o crocodilo. 

 — Mas é claro — respondeu o macaco. — Nesta selva perigosa os macacos não correm por aí 

com seus corações. Nós os deixamos em casa. Mas vou lhe dizer o que podemos fazer. Você me 

leva para a mangueira com frutas maduras, do outro lado do rio, e depois podemos voltar para 

pegar meu coração. 

 — Nada disso — desdenhou o crocodilo. — Vamos voltar e pegá-lo agora mesmo! Segure-se aí!  

— Tudo bem — concordou o macaco. 

 Então o crocodilo deu meia volta e rumou para a mangueira do macaco. Assim que eles 

chegaram à margem, o macaco subiu na árvore e jogou uma manga na cabeça do crocodilo. 

 — Meu coração está aqui em cima, crocodilo estúpido! — disse ele. — Se quiser comê-lo, vai ter 

de subir aqui e pegar!  

O macaco e o crocodilo, Fábulas do mundo todo. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2004. pp. 35.36 

 

   RESPONDA NO CADERNO: 

1. Onde se passa a história?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quem são as personagens presentes no texto?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Na oração: “Desça da árvore para brincar comigo. ” A palavra “comigo”  

(linha 4) se refere a quem?  

_____________________________________________________________________________ 

 

4. No trecho: “— Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio, que dá mangas 

muito melhores do que a sua árvore.” A palavra destacada no trecho é o mesmo que:  

(A) árvore frutífera.  

(B) árvore medicinal.  

(C) árvore seca. 

(D) árvore sombria. 

 



5. A finalidade desse tipo de texto é 

(A) argumentar.  

(B) narrar.  

(C) persuadir. 

(D) sensibilizar. 

 

6. Na frase: “— perguntou, descrente, o crocodilo”. A palavra em negrito é o mesmo que 

(A) confiante. 

(B) fervoroso.  

(C) fielmente. 

(D) incrédulo. 

 

MATEMÁTICA 

Resolva os problemas abaixo: 

a) Uma papelaria, possui em seu estoque, 300 caixas de lápis de cor com 12 cores, 90 caixas de 

lápis de cor com 6 cores e 8 caixas de lápis de cor com 32 cores. Quantas caixas de lápis de cor 

a loja possui? 

  

  

 

b) Marcos quer comprar um vídeo game, para isso ele está juntando o dinheiro da sua mesada, 

todos os meses ele recebe de seus pais R$ 100,00 por mês. Ele já está guardando metade desse 

valor durante 1 ano. Quanto ele já conseguiu juntar? 

 

 

 

c) Observe o quadro abaixo e responda: 

 

 

a) Que fruta está na posição (A, 2)? ________________________________________________ 

https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2019/10/av_mat_5ano_coordenadas-das-frutas.jpg


b) Qual a posição da banana no quadro? _____________________________________________ 

c) Qual a fruta que está na posição (B, 2)? ____________________________________________ 

d) Em quais posições estão as peras? _______________________________________________ 

 

  

 

9° DIA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Atividade 

Leia o texto abaixo 

A sucuri 

A sucuri, a maior cobra do mundo, pode matar animais maiores que ela porque tem força 

suficiente para apertar e quebrar ossos. As cobras menores, como a coral, imobilizam suas 

presas mordendo-as e injetando-lhes veneno. 

Lição de Casa 2000. São Paulo: Klick Editora. 2000 

 

1. A palavra SUCURI no texto faz referência a: 

(A) uma espécie de anta.  

(B) uma espécie de cadela. 

(C) uma espécie de cobra. 

(D) uma espécie de jacaré. 

 

2. Na frase: “... a maior cobra do mundo...” a palavra “mundo” dá ideia de: 

(A) intensidade.  

(B) lugar.  

(C) modo.  

(D) tempo.

 

3. A linguagem utilizada foi: 

(A) variedade padrão formal.  

(B) variedade padrão informal.  

(C) linguagem não-verbal.  

(D) linguagem mista. 

 

4. A finalidade desse texto é _______________________________________________________ 



MATEMÁTICA 

A dengue também não dá trégua! Conheça três municípios da região de Campinas que juntos 

somam quase 15% da doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti no estado:  

 

CIDADES COM MAIS CASOS DE DENGUE NA REGIÃO DE CAMPINAS 

 

1) Juntos, os três municípios somam:  

Realize a operação e de a resposta 

 

 

 

 

 

 

2) Arme e calcule o resultado da operação: 1764 : 7 =  

 

 

 

 

 

 

 



3) Joana encomendou salgadinhos para uma festa de aniversário. Sabendo que um cento de 

salgadinhos custa R$ 30,00, quanto ela pagará por 300 salgadinhos?  

Realize a operação e de a resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leia o texto 

Todos têm história 

[…] Quando eu nasci, da barriga da minha mãe, meu pai procurava um lugar bom para 

vivermos bem. 

Eu era criança, meu pai pescava, caçava, buscava frutas para minha mãe poder comer 

durante meu crescimento. 

Quando eu tinha dez anos, já pescava, caçava, buscava frutas para meu pai, minha mãe, 

minha irmã, meu irmão. Até hoje cuido da minha família. Quando eu tinha dez anos, gostava de 

brincar com meus amigos, jogava bola, […], ia para a praia, […] flechava peixe, brincava de 

esconder, de guerreiro brigando com os adversários, me divertia quando tinha festa. 

Hoje, nesta época, sou um jovem apaixonado, gosto de estudar, gosto das festas, gosto de 

me divertir com meus amigos, gosto de ouvir histórias que meu pai conta, presto atenção no que 

os velhos explicam […]. 

MEC – Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas. Trechos de Geografia indígena Brasília: Instituto socioambiental, 1996. 

 

 

 



Questões 

 

1) Quem é o personagem principal do texto? Como você descobriu? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

2) Quais informações sobre a vida desse personagem são relatadas no texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

3) É possível saber informações sobre a vida do personagem? Quais? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4) O que há de semelhante e de diferente entre sua história e a do personagem do texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Você já pensou na sua história? Que acontecimentos fazem parte da sua vida? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

 



MATEMÁTICA 

Exercícios sobre Interpretação de Gráficos e Tabelas   

   

1. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas 

mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2000 pessoas e o resultado está no 

gráfico abaixo.   

Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado?   

a) 8h às 12h.   

b) 12h às 16h.   

c) 16h às 20h.   

d) 20h às 23h.   

e) 23h às 24h.   

   

2. Observe a tabela da primeira fase da Copa do Mundo de 2010. A seleção que sofreu mais gols 

foi?   

   

a)  Brasil.  

b)  Portugal.   

c)  Costa do Marfim.   

d)  Coreia do Norte.   

  



3. O termo agronegócios não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades 

ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, 

industrialização e comercialização dos produtos.O gráfico seguinte mostra a participação 

percentual do agronegócio no PIB brasileiro.   

   

 

Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do 

agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação, em termos 

percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de:   

a) 1998 e 2001 

b) 2001 e 2003 

c) 2003 e 2006 

d) 2003 e 2007 

e) 2003 e 2008  

 

 

 

11° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leiam o texto a seguir e responda 

Dengue é uma doença causada por um vírus, transmitida pela picada de um mosquito: o 

“AEDES AEGYPTI ”. 

         Os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, dor nos músculos, nos olhos e nos 

ossos. Às vezes causa manchas vermelhas na pele. 

         Caso surjam algum desses sintomas, não tome nenhum remédio por conta própria; o 

melhor é procurar o Centro de Saúde. 



         Não existe vacina contra a dengue! 

         O AEDES AEGYPTI é um mosquito fêmea que põe seus ovos em locais com água limpa e 

parada, como em vasos de plantas e flores, pneus, latas, latões, garrafas, caixas-d’água, 

cisternas e outros recipientes que possam acumular água. 

 

1.  Esse texto é: 

(    ) fábula (    ) texto narrativo (    ) texto informativo  

 

2. Este texto foi escrito para: 

a) alertar 

b) divertir 

c) ameaçar 

d) socorrer 

 

3. Ao sentir os sintomas da dengue, a pessoa deve: 

a) comprar um remédio. 

b) procurar um centro de saúde. 

c) jogar fora a água dos pratinhos dos vasos. 

d) isolar- se para não contagiar outras pessoas. 

 

4. Leia esta frase, que fala sobre os sintomas da Dengue. 

“Os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, dor nos músculos, nos olhos e nos ossos.” 

 

 A frase abaixo que também fala de um sintoma dessa doença é: 

a) “O AEDES AEGYPTI é um mosquito que põe ovos em locais com água limpa e parada(...)” 

b ) “Dengue é uma doença causada por um vírus (...)” 

c) “Às vezes causa manchas vermelhas na pele.” 

d) “Não existe vacina contra a dengue!” 

 

5. Para acabar com o mosquito AEDES AEGYPTI, é preciso evitar: 

a) o uso de latas e garrafas. 

b) o plantio de flores no jardim. 

c) o armazenamento de água em caixas d’água. 

d)  a água limpa e parada, em recipientes destampados. 



 

 

 

 

 

 

Responda 

 

6. Qual é o mosquito causador da dengue? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

7. Leia com atenção. 

No  trecho “Se  a  gente  bobear ela  volta.” a  palavra  ”ela” substitui  a  palavra: 

a) briga 

b) dengue 

c) gente 

d) hora 

 

8. “É  hora  de esquentar a  briga  contra  o  mosquito.”  Esta expressão significa: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengue   mata 

Se a  gente  bobear, ela volta. 

É  hora  de esquentar a briga  contra  o  mosquito. 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1: salto em distância 

Material: corda, barbante ou giz. 

Desenvolvimento da atividade: 01 participante ou mais. 

Marcar o chão com dois riscos transversais, distantes 30 cm entre eles, a cada salto, distanciar 

uma marca da outra até conseguir o maior salto sem tocar na marca  

 

 

 

 

Atividade 2: Queimada com bolinhas de papel 

Essa brincadeira se joga com duas pessoas ou mais. Faça uma linha no chão para que cada time 

ou cada pessoa tenha seu Campo. Use bolinhas de jornal ou folhas de revista ao invés de uma 

bola e distribua em quantidades iguais. Cada um pode usar as bolinhas que caírem em seu 

campo também. É falta jogar várias de uma vez ou acertar o rosto. Quem fizer falta perde as 

bolinhas para o adversário. 

Se for um contra um, vence quem atingir o outro mais vezes. Estimule a criança a contar os 

pontos. 

Se forem mais pessoas, você pode trazer para o seu time a pessoa que você atingiu. Vence o 

time que trazer todos os adversários para si. 

 



MUSICALIZAÇÃO 

 

ATIVIDADE 1: Construindo uma tampinhola  

Objetivo principal: pesquisa e vivência sonora 

 

1. O que você pode precisar:  

 

 Caixa ou pedaço de papelão (procurar um papelão mais espesso do que as caixas de 

cereais); 

 Tampas plásticas pequenas (ou metal), também podem ser usados botões; 

 Fita adesiva, cola quente, cola branca ou ainda outro tipo de cola; 

 Tintas, canetinhas ou lápis de colorir, papéis para colagem (todos opcionais); 

 

 

2. Como fazer: 
 

 Use como molde uma tampa ou copo maior que as tampas pequenas, faça um círculo, 

quadrado (ou outra forma geométrica que queira utilizar) na caixa de papelão.  

 Em seguida, faça um segundo círculo, quadrado ou outra forma que escolheu, deixando 

um espaço igual ao comprimento das capas, mais de 1 ou 2 cm. 

 Recorte 

 Com a ajuda de uma régua faça uma dobra em cada parte do círculo (ou forma que 

escolheu) que está anexado à divisão 

 Cole as tampas ou botões no centro de cada lado das abas 

 Agora você pode decorar como quiser. 

Seguem algumas imagens para inspirações: 

 

      

    

 

 



3. Tocando e se divertindo: 
 

 Escute as canções sugeridas e acompanhe tocando as tampinholas; 

 Você também pode escolher as músicas que gosta para acompanhar com seu novo 

instrumento; 

 

4. Sugestão de canções para tocar com sua tampinhola 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-

WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tw60r8SySOE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P70l7GVsFQc  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICRaLs_xmEg&feature=youtu.be  

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os instrumentos construídos e as demais atividades deverão ser levados aos professores 

de musicalização no retorno as aulas; 

 Se preferir pode ver o tutorial de construção no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8z_ZpAEKaZE&feature=emb_logo 
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ATIVIDADE 2:  Hino Nacional  

 

Objetivo principal: Pesquisando e conhecendo nossa história musical  

 

Pesquise as palavras destacadas em amarelo no dicionário ou na internet. Em seu caderno, 

escreva seus significados, que deverão estar relacionados com a letra da música! Boa pesquisa! 

 

I PARTE 

 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico o brado retumbante 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 

Brilhou no céu da pátria nesse instante 

 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte 

Em teu seio, ó liberdade 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

 

Ó Pátria amada 

Idolatrada 

Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido 

A imagem do Cruzeiro resplandece 

 

Gigante pela própria natureza 

És belo, és forte, impávido colosso 

E o teu futuro espelha essa grandeza 

 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria 

amada Brasil! 

II PARTE 

 

Deitado eternamente em berço esplêndido 

Ao som do mar e à luz do céu profundo 

Fulguras, ó Brasil, florão da América 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores 

Nossos bosques têm mais vida 

Nossa vida, no teu seio, mais amores 

 

Ó Pátria amada 

Idolatrada 

Salve! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

Paz no futuro e glória no passado 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte 

Verás que um filho teu não foge à luta 

Nem teme, quem te adora, a própria morte 

 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil 

Pátria amada Brasil! 

 

 

 


