
 

                                  

          

 

ALUNO (A):___________________________TURMA:_______________ 

     PROFESSORES: ALINE / BRAULIA / FERNANDA / JOÃO FERNANDO / 

KERLE / TAINARA 

 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE 

ESTUDOS. 

CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES. 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!! 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos 

publicados na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. 

(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-

line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, 

assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a 

esses textos e opiniões a eles relacionadas, e publicar notícias, notas jornalísticas, 

fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. 

 

 

Professora: 

VAMOS A LEITURA DO TEXTO ABAIXO PARA INTERPRETAÇÃO ORAL 

E ESCRITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Que dia gostoso! De sol! Quentinho!” Dona Galinha até pensou: “Hoje está bom 
para um passeio”. Então, empurrou o portão do galinheiro com o bico e saiu para dar 
uma voltinha. 
Cisca daqui, cisca dali, dona Galinha deu de cara com uma coisa brilhante, muito 
estranha! Parecia um ovo… O ovo mais bonito que ela já vira em sua vida! 
– Que ovo mais enfeitado! Só pode ser ovo de pavão! … 
Na verdade. Dona Galinha não sabia que era domingo de Páscoa e que alguém 
tinha deixado cair um ovo de chocolate no quintal. 
Ainda muito desconfiada, dona Galinha tocou, escutou, cheirou o ovo e criou 
coragem: 
– Vou levar este pobre enjeitado para casa! 
E lá se foi dona Galinha com o ovo pelo bico, toda contente. Colocou-o num canto 
escondido do galinheiro, e começou a pensar: “Como vou chocá-lo?…”. 
A essa altura, todo o galinheiro já comentava a história. 



O senhor Papagaio, que havia enxergado tudo lá do seu poleiro, dava a notícia aos 
quatro ventos do terreiro: 
– Alô!… Atenção para uma notícia chocante!… Encontrado ovo enfeitado com um 
laço de fita vermelha, de pais desconhecidos. Mais informações com dona Galinha, 
no fundo do quintal. 

 

Responda: 
 
1 – Escreva as informações pedidas: 
 O nome do texto: _________________ 
 Tema tratado no texto: ____________ 
 Gênero textual: __________ 
 Personagens principal do texto: ______ 
 Personagens secundários: ___________ 

 
2 – Responda: 
 

a) O que dona Galinha encontrou no quintal? O que ela pensou que fosse? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b) De que maneira todos no galinheiro ficaram sabendo do que 
acontecera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

c) Como o papagaio descreveu o ovo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

d) O que você acha que aconteceu depois que Dona Galinha levou o ovo 
para casa? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

3 – Marque a expressão que tem o mesmo sentido daquela que está 
destacada em cada frase. 
 
a) Dona Galinha saiu do galinheiro para dar uma voltinha. 
(   ) girar em torno de si (   ) fazer um pequeno passeio 
 
b) A galinha avistou uma coisa estranha. 
(    ) estragada (    ) fora do comum (    ) nova 
 
c) Dona Galinha levou o ovo enjeitado para casa. 
(    ) abandonado (    ) desconfiado (    ) quebrado 
 
 
 
 
 



4 – Assinale a informação correta, de acordo com o texto. 
(    ) Dona Galinha, ao encontrar o ovo, pegou-o imediatamente e o levou para 
casa. 
(    ) Dona Galinha, ao encontrar o ovo, ficou desconfiada, mas, depois de 
examiná-lo, resolveu levá-lo para casa. 
(    ) Dona Galinha, ao ver o ovo, não se interessou por ele e continuou 
passeio. 
 
5 – Enumere as frases de acordo com seu acontecimento no texto: 
(    ) A galinha leva o ovo para casa. 
(    ) A galinha estava passeando no quintal. 
(    ) A galinha encontrou um ovo estranho. 
 
6 – Escreva aqui ou em seu caderno, um final para esta narrativa, 
inclusive a lição de moral. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 

MATEMÁTICA 
Professor: João Fernando 

 

Habilidades: 

▪(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. 

▪(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, 

associá-los a pontos da reta numérica e utilize-los em situações que envolvam adição e subtração. 

▪(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 



 

1. Uma escola funciona em dois turnos. No matutino (manhã) há 1407 alunos e 

no turno vespertino (tarde) há 1825 alunos. Quantos alunos estudam nessa 

escola? 

 

a) 1407  _____________________________ 

b) 1825  _____________________________       

c) 418   ______________________________ 

d) 3232 ______________________________ 

e) 2232  ______________________________  

 

 

2. Sofia saiu de casa com 5 notas de 10 reais, 2 notas de 2 reais e 3 moedas 

de 1 real. Gastou 35 reais. 

 

a) Com que quantia Sofia ficou? 

_______________________________________________________________ 

 

b) Qual era a quantia de dinheiro Sofia tinha? 

_______________________________________________________________ 
 

3. A família de Cláudia foi passar um feriadão em um hotel fazenda. Observe a 

tabela de preços das diárias deste hotel. 

 

Faixa Etária Preços de segunda-

feira a quinta-feira 

Preços de sexta-feira a 

domingo e feriados 

Crianças até 3 anos Não paga Não paga 

Crianças de 4 a 12 

anos 

R$ 70,00 R$ 85,00 

Pessoas com 13 anos 

ou mais 

R$ 130,00 R$ 156,00 

 

Para esta viagem foram Cláudia (que tem 13 anos), seu irmão Lucas (que tem 

6 anos), sua irmãzinha de (2 anos), sua avó de (68 anos), seu pai de (43 anos) 

e sua mãe de (40 anos). 

Sabendo que família chegou ao hotel na quinta-feira (feriado) e saiu no 

domingo, quanto foi a conta da família toda? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 



4. Numa turma do colégio há 38 alunos, 15 alunos gostam da cor azul, 10 

gostam da cor verde e 13 gostam de amarelo. 

De acordo com as irfomações responda: 

 

a) Qual fração representa os alunos que gostam da cor azul? 

_______________________________________________________________ 

b) Qual fração representa os alunos que gostam da cor verde? 

_______________________________________________________________ 

c) Qual fração representa os alunos que gostam da cor amarela? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Qual é o resultado da expressão numérica abaixo? 

                          21,32 + 36,42 – 81,93 

 

(a) 22,72 

(b) 24,19 

(c) 24,17 

(d) 20,79 

(e) 24,29 
 
 

CIÊNCIAS  

    Professora: Simone  

 

 

 

 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM SORO CASEIRO?  

                                               

 

 

 

 

 

 Reconhecer misturas presentes no dia a dia, e seu componentes. 

 EF04CI01- Identificar misturas na vida diária, com base em suas 

propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. 



O soro caseiro é uma Mistura de água, sal e açúcar e serve para combater a desidratação (falta 

de água no corpo), causada principalmente por vômito ou diarreia, porque ele repõe a água e 

os sais minerais perdidos nestes casos. O soro caseiro é indicado para todas as idades e pode, 

inclusive, ser utilizado em cães e gatos, quando houver necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita do soro caseiro: 

* 1 litro de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada; 
 * 1 colher de sopa bem cheia de açúcar ou 2 colheres rasas de açúcar (20 g); 
* 1 colher de café de sal (3,5 g). 
* Misturar todos os ingredientes e beber pequenos goles várias vezes ao dia 
 

Então, como você pode observar, o soro caseiro é feito a partir da água 

(solvente universal) e misturado com açúcar e sal. Podemos dizer então, que 

esta é uma MISTURA HOMOGÊNEA. 

 1) Partindo do que foi exposto acima, copie em seu caderno e responda as 

questões:  

a) Você conhece o soro caseiro?  

_______________________________________________________________ 

b) Já precisou tomar esse soro? Em que situação? 

_______________________________________________________________ 

c) O que acontece quando misturamos o sal e o açúcar na água? 

_______________________________________________________________ 

 D) Somos capazes de ver o sal e o açúcar depois de dissolvidos na água? 

_____________________________________________________________ 

 



HISTÓRIA 

Professora: Fernanda 

(EF07HI06/ES) Comparar as navegações no Atlântico, no Índico e no 

Pacífico entre os séculos XIV e XVI, analisando cartas náuticas e 

documentos da época que possam materializar os deslocamentos 

migratórios, mudanças na sociedade, na religião, no poder político e 

econômico que surgem a partir do domínio e estabelecimento de novas 

rotas comerciais nesses oceanos por nações europeias. 

 

EXPANSÃO MARÍTIMA 

 

No século XV (1401 a 1500), muitos comerciantes europeus comercializavam 

produtos com o Oriente, principalmente com as Índias. Os comerciantes 

compravam os produtos orientais e depois os vendiam bem caro na Europa. 

Esse comércio ocasionou a expansão marítima de alguns países europeus. 

Essa expansão é conhecida como Grandes Navegações.  

Os produtos mais procurados pelos europeus eram: tecidos de seda, 

porcelanas, perfumes, mar m e especiarias (cravo, canela, noz-moscada, 

gengibre e pimenta).  

Os primeiros europeus a praticarem esse comércio foram os mercadores 

italianos de Gênova e Veneza.  

Algumas invenções contribuíram muito para as Grandes Navegações: a 

bússola, o astrolábio e as caravelas.  

A bússola e o astrolábio são dois instrumentos de orientação utilizados pelos 

navegadores, e a caravela, uma embarcação marítima.  

Portugal, país pioneiro nas navegações, pretendia chegar às Índias 

contornando o continente africano.  

Os portugueses fizeram muitas viagens. Em 1498, o navegador Vasco da 

Gama chegou à cidade de Calicute, descobrindo o caminho marítimo para as 

Índias. 

A expansão marítima espanhola começou com a viagem de Cristóvão 

Colombo, um navegante genovês que pretendia chegar às Índias navegando 

em direção ao Ocidente.  



Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, concederam- -lhe três caravelas, Santa 

Maria, Pinta e Niña, para que ele concretizasse o seu plano. Ele partiu do porto 

de Palos, na Espanha, em 3 de agosto de 1492. Ocorreram diversas di-

ficuldades, como a revolta dos marinheiros.  

No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou às Antilhas, na Ilha de 

Guanahani, hoje São Salvador. Voltou para a Europa certo de que havia 

chegado às Índias. 

Mais tarde, Américo Vespúcio comprovou que se tratava de um novo 

continente. Em sua homenagem, o continente foi denominado América. 

Para resolver a questão das terras descobertas, os reis de Portugal e Espanha 

assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse tratado estabelecia um 

meridiano imaginário situado 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As 

terras leste desse meridiano pertenciam a Portugal e a oeste, à Espanha. 

 

 

ATIVIDADES 

 

1. Em que século tiveram início as Grandes Navegações?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Quais foram os primeiros europeus a fazer comércio no Oriente? 

(   ) Portugal e Espanha                     (   ) Brasília e Anchieta 

(   )  Gênova e  Portugal                     (   ) Gênova e Veneza 

 

3. O que foi o Tratado de Tordesilhas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Cite uma dificuldade encontrada por Colombo durante a sua viagem. 

(  ) Monstros e tempestades                        (   ) Piratas   

(  ) Revolta dos Marinheiros                         (   ) Doenças 

 

5. Quais os produtos que os comerciantes europeus traziam das Índias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



6. Como se chama atualmente o local onde Colombo chegou, no dia 12 de 

Outubro de 1492? 

(  ) Salvador                                        (  ) São Paulo 

(  ) Rio de janeiro                                 (  ) Espírito Santo 

 

7. Quem foi navegador que descobriu o caminho marítimo para as Índias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

   
 

 
GEOGRAFIA 

Professora: Kerle 
 

 

HABILIDADE: (EF07GE01/ES) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 
comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do 
Brasil, dando destaque para as questões histórico-geográficas.  

LOCALIZAÇÃO DO BRASIL 

Veja a localização do Brasil e conheça mais sobre o nosso país! 

Falar sobre a localização do Brasil é falar de sua posição geográfica com 
relação ao mundo. 

O Brasil está localizado em um continente chamado América do Sul. Ele faz 
divisa com outros 10 países diferentes. Assim, as fronteiras do nosso país só 
não estão localizadas ao lado de dois países da América do Sul: Chile e 
Equador. Observe o mapa abaixo: 

 
Observe a localização do Brasil na América do 
Sul e procure identificar quais são os países 
com quem fazemos fronteira 

O território brasileiro possui uma área de 
8.514.876 km², sendo o quinto maior país do 
mundo. Em razão disso, é chamado de “país 
com dimensões continentais”, pois sua área é 
equivalente à de um continente. 

O Brasil está localizado em três hemisférios 
diferentes: uma pequena parte ao norte, 
localizada no hemisfério norte; a maior parte 
no hemisfério sul e todo ele localizado 



no hemisfério ocidental ou oeste. É cortado ao norte pela Linha do 
Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. 

 

O ponto situado mais ao norte do país é o 
Monte Caburaí, em Roraima. O ponto mais 
ao Sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do 
Sul. A distância entre esses dois pontos é de 
4.394 km. 

O ponto situado mais ao leste do país é a 
Ponta do Seixas, na Paraíba. O ponto mais 
ao oeste é a Serra Contamana, no Acre. A 
distância entre esses dois pontos é de 4.319 
km. 

 

ATIVIDADES 

Questão 1: Responda de acordo com o 

texto: 

(A) Em qual continente o Brasil está localizado?  

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(B) Com relação aos hemisférios terrestres, em quais hemisférios o Brasil está 

localizado?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Questão 2: Analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e 
marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.  
 
(     ) O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador, portanto, 
o país pertence somente ao Hemisfério meridional.  
(    ) Os extremos do território do Brasil no sentido leste-oeste são: Monte 
Caburaí (Roraima) e Arroio Chuí (Rio Grande do Sul). 
(    ) O Brasil pertence ao Hemisfério ocidental, visto que o país está situado a 
oeste do meridiano de Greenwich.  
(     ) O Trópico de Capricórnio “corta” o território brasileiro na sua porção sul.  
(    ) Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu 
território no Hemisfério setentrional (ao norte) e 93% no Hemisfério meridional.  
 



Questão 3: Sobre as características territoriais do Brasil é CORRETO afirmar 
que:  
 
(A) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o 
maior país sul-americano.  
(B) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico.  
(C) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as 
nações da América do Sul.  
 
Questão 4: Observe o mapa e responda: 

 
 
Vamos dar uma olhada nesse mapa-múndi. Tente identificar o território 
brasileiro nele. O que mais achou marcante? Existe alguma linha que passa 
por ele?  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
                                                            

INGLÊS 

Professora/ teacher: Braulia 

 

Orientações:  

Estar atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade com sucesso. 

Fazer a atividade com  atenção e capricho.  

 

TEMA:  About me 



OBJETIVO: Aplicar os conhecimentos da Língua Inglesa já estudados para 

falar de si, explicitando informações pessoais relacionadas a gostos e 

preferências. 

 

01-COMPLETE THE SENTENCES (COMPLETE AS FRASES COM INFORMAÇÕES 

PESSOAIS): 

 

MY NAME IS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MY BIRTHDAY IS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

I LIKE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MY  FAVORITE  SPORT IS ---------------------------------------------------------------------------------- 

MY  FAVORITE  ANIMAL  IS ------------------------------------------------------------------------------- 

MY FAVORITE FRUIT IS ------------------------------------------------------------------------------------ 

MY FAVORITE COLOR IS ----------------------------------------------------------------------------------- 

MY  BEST  FRIEND  IS --------------------------------------------------------------------------------------- 

MY FAVORITE SCHOOL SUBJECT IS--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora: Aline 

 
Habilidades:Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 

respeitando as diferenças individuais de desempenhodos colegas. 

Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em 

outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas 

corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, 

audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade. 

Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos 

populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento 

das características dessas práticas. 

 

 

ATIVIDADE: 

Dando continuidade aos conteúdos trazidos sobre ATIVIDADE FÍSICA e 
BADMINTON, visto em aulas anteriores, siga as orientações abaixo: 

 

1- Use sua criatividade e faça movimentos usados em alguma ATIVIDADE 
FÍSICA de sua preferência ou mesmo usado movimentos do 
BADMINTON, caso opte por este, aproveite a raquete e a bolinha 
construída por você, nas aulas anteriores, vale qualquer movimento 
usando esses materiais. 

 

2- Relate sua experiência com a tarefa acima, dizendo se achou difícil ou 
não. 

OBSERVAÇÃO: Tire fotos ou faça vídeo da atividade e não esqueça de 
falar de sua atividade realizada. 

 

 

 
Habilidades: Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, 
em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais 
tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-
las na escola e na comunidade. 
Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 
do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características 
dessas práticas. 

 



                                         

                    

ARTE 
 

Professora: Tainara 
 

Vamos colorir , recortar e montar. 
Caixinha de Páscoa para sua casa decorar. 

 
 


