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LÍNGUA PORTUGUESA 

PROJETO DE LEITURA: 

Sua tarefa nesta coletânea será: 

 Fazer a leitura do livro: Contos de fadas em quadrinhos. 

 Realizar a atividade proposta em anexo dentro do livro, e colar a mesma em seu caderno. 

 Este livro é um empréstimo e deverá ser devolvido no prazo determinado. 

 

 

FICHA DE LEITURA 

 

1 – Relacione o nome de cada conto s seus personagens. 

(1) Baba Yaga                                          (10) A História Sem Fim de Azelino 

(2) Os Músicos de Bremen                       (11) Cachinhos Dourados 

(3) Mingau Doce                                       (12) As 12 Princesas Dançarinas 

(4) O Gato de Botas                                  (13) Dentinho, o cachorrinho 

(5) O Príncipe e a Tartaruga                     (14) Chapeuzinho Vermelho 

(6) O Menino que Desenhava Gatos         (15) Rumpelstiltskin 

(7) Rapunzel                                              (16) O Coelho não vai Ajudar 

(8) Tremendo de Medo                              (17) João e Maria 

(9) Branca de Neve 

(   ) Joana, Fernando. 

(   ) Jovem rei aventureiro. 

(   ) Madrasta, João e Maria. 

(   ) Um pobre moleiro, gatinho, rei e Lorde. 

(   ) caçador, lobo, chapeuzinho. 

(   ) Sultão, tartaruga, príncipe. 

(   ) Rainha, Branca de Neve, caçador, anões. 

(   ) Gatos, Mitsuoki, menino. 

(   ) moleiro, Rei, Donzela. 

(   ) Urso, raposa e coelho. 

(   ) Senhora Gohtel, Rapunzel. 

(   ) Comerciante, cachorro, esquilos, dentinho 

(   ) Cachinhos Dourados. 

(   ) Baba Yaga, Gato Preto. 

(   ) Cavalo, galo, cachorro, gato, coruja. 

(   ) Pai, filho, rei, irmãos. 

(   ) Azolino, Camponês, camponês. 

 

 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 

 



2- Responda as questões que seguem: 

 

1- Qual das histórias lidas faz uma referência a fome? 

2- Qual era o mistério presente no conto:  As 12 Princesas Dançarinas? 

3- No conto o Gato de botas, o gato se mostra esperto e acaba ajudando seu dono. O que o gato 

de Botas fez para promover o casamento do Lorde Pistache com a princesa? 

4- No conto: O menino que desenhava Gatos, acontece algo inusitado e o menino consegue es-

pantar todos os ratos do templo. Que fato foi esse? 

 

3- Nesta terceira atividade vc deverá se preparar para produzir uma história em quadrinhos. 

Abaixo há sugestão de 20 Contos de Fadas.  

- Escolha um dos Contos sugeridos. 

- Pegue uma cartolina, corte-a ao meio. E nesta meia folha vc irá transformar o conto escolhido 

em uma história em quadrinhos. 

- Lembrando que o título do conto escolhido deve ser escrito em Português e em Inglês. (Pois 

valerá nota nas duas disciplinas). 

- Seja criativo e caprichoso nas ilustrações de sua história em quadrinho. (Pois valerá nota em 

Português e em Artes). 

-  No final da sua história em quadrinhos deve conter o nome do autor e ter também seu nome. 

Exemplo:  ( Cinderela – autor: Irmãos Grimm adaptado por: seu nome). 

- Sua história em Quadrinhos deve ser entregue à professora de Língua Portuguesa em nossa 

escola. (Se acaso não for possível entregar a professora, pode entregar ao Setor Pedagógico da 

nossa escola no caso dos alunos remotos.) 

 

CONTOS SUGERIDOS 

1. CINDERELA  

2. OS SETE CORVOS 

3. O PEQUENO POLEGAR 

4. O PÁSSARO DE OURO 

5. OS TRÊS PORQUINHOS 

6. FEURINHA  

7. A ALFACE MÁGICA  

8. AS MOEDAS ROUBADAS 

9. RAPUNZEL  

10. O FIEL JOÃO OS TRÊS HOMENZINHOS 

NA FLORESTA 

11. O ENIGMA  

12. O OSSO CANTADOR 

13. A BELA ADORMECIDA  

14. A BELA E A FERA 

15. PINÓQUIO  

16. A PRINCESA E A ERVILHA  

17. O PATINHO FEIO 

18. JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

19. O REI SA
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MATEMÁTICA 

Objetos de conhecimento: Multiplicação e divisão de números naturais 
Habilidades: EF05MA08: Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Veja: 

3+3+3+3 = 12 

Podemos representar a mesma igualdade por  4 x 3 = 12  ou  4 . 3 = 12 

Essa operação chama-se multiplicação e é indicada pelo sinal . ou x 

Na multiplicação 4 x 3 = 12 , dizemos que; 4 e 3 são os fatores e 12 é o produto. 

 
DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

Divisão é um processo de verificação da operação de multiplicação. 

 
Dizemos que uma divisão é exata quando o resto é igual a 0. Os Símbolos da divisão são : ou ÷ 

 

Caro aluno, preparamos algumas atividades possíveis de serem realizadas, para continuidade do seu estudo em casa. 

Espero que aproveite este momento para aprofundar seus conhecimentos. 

Lembrando, que estas atividades deverão ser registradas no caderno de matemática. 

Ótimo estudo!  

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/matematica/habilidade/EF05MA08
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 Atividades de fixação – Multiplicação e divisão 

 

 

  



 
 

 

 

Problemas envolvendo multiplicação e divisão  

5- Resolva os problemas a seguir usando as quatro operações aritméticas. Escreva cada sentença em 
linguagem matemática de acordo com a operação utilizada.  

 

a) Antônio recebe R$ 25,00 de mesada de seu pai. Quanto ele terá recebido depois de 6 meses? 
 

Resposta:   

b) Uma parede retangular está coberta por ladrilhos quadrados dispostos em 15 colunas e 10 
linhas. Quantos ladrilhos há nessa parede? 

 
Resposta:   

c) Um funcionário de uma loja precisa colocar 336 latas de refrigerantes em caixas de papelão. Se 
em cada caixa cabem 16 latas, quantas caixas serão necessárias para armazenar todas as latas 
de refrigerante? 

 

Resposta:   

d) Um pai deixou de herança para seus 3 filhos uma coleção com 3 216 moedas de diversos países. 
Supondo uma divisão equilibrada, quantas moedas caberão a cada filho? 

 
Resposta:  

e) Um restaurante oferece no almoço 3 opções de salada e 5 opções de prato quente. De quantas 
maneiras diferentes podemos combinar as saladas e os pratos quentes nesse restaurante? 

 
Resposta: 

 

6- Se x = 128 : 8 : 4 : 2, então o valor de x é: 

a) (   ) 2                b) (   ) 6                c) (   ) 8                 d) (   ) 32              e) (   ) 64  

 

               7- O dobro de 32 e a metade de 8 são, respectivamente:  

a) (   ) 64 e 16             b) (   ) 16 e 64            c) (   ) 16 e 4            d) (   ) 64 e 4         e) (   ) 64 e 2  

 

8- Complete a tabela com o dobro, triplo e metade dos números dados: 

NÚMERO 12 28 46 104 528 1044 2052 

DOBRO 

       

TRIPLO 

       

METADE 

       

 

   

GEOGRAFIA 

Objetivo do conhecimento: Relevo: As principais formas de relevo. 

Habilidades a serem alcançadas:  

Formas de relevo 
O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, um resultado de uma infinidade 

de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra, que se encontra em constante 
dinamismo e transformação. Assim, ele expressa a sua história pelos seus desníveis, suas 
diferenças de altitudes, suas fisionomias e todos os elementos que compõem e dão forma às 
paisagens.Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação 
responsável pela divisão do modelado terrestre em quatro diferentes formas de relevo: 
montanhas, planaltos, planícies e depressões. Essas tipificações são importantes não apenas para 
o entendimento do meio natural, mas da sua influência sobre as atividades humanas. 

Montanhas: As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas 
elevações, ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas 
declividades. Quando elas apresentam-se em um conjunto extenso, recebem o nome de cadeias 
montanhosas, que também podem ser chamadas de cordilheiras.Existem diferentes processos 



 
 

 

responsáveis pela formação das montanhas. Por isso, há quatro tipos diferentes, classificados 
conforme a sua gênese: as vulcânicas, formadas pela ação e composição dos vulcões; 
as dobradas, que são as mais comuns, sendo formadas pela constituição dos dobramentos 
terrestres resultantes do tectonismo; as erodidas, formadas a partir da erosão de suas áreas de 
entorno durante um lento processo de desgaste da superfície; e as falhadas, aquelas que surgem a 
partir dos falhamentos dos blocos rochosos. As montanhas dobradas são mais recorrentes porque 
são as mais jovens, com formação provável durante o período terciário da Era Cenozoica e, 
portanto, com menos tempo para desgastarem-se e deixarem de ser montanhas. As formações 
mais famosas são desse tipo, como a Cordilheira do Himalaia, na Ásia; os Andes, na América do 
Sul; os Alpes, na Europa; e as Rochosas, na América do Norte. 

Planaltos:Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos 
plana, com limites bem nítidos, estes geralmente constituídos por escarpas ou serras. Apesar de 
serem entendidos como áreas planas, suas superfícies são mais acidentadas do que as das 
planícies, com um maior número de serras e ondulações em suas paisagens, além de ser o tipo de 
relevo onde encontramos as chapadas. Os planaltos, por serem geralmente mais altos dos que as 
planícies, apresentam o predomínio de processos erosivos. Isso quer dizer que o desgaste do solo 
é maior do que o acúmulo de sedimentos, que costuma deslocar-se para áreas mais baixas. Quase 
sempre os planaltos estão cercados por depressões relativas, tal como costuma ocorrer no 
território brasileiro. Existem três tipos de planaltos: aqueles formados por rochas de origem 
vulcânica, os basálticos; aqueles constituídos por rochas metamórficas e magmáticas intrusivas, 
os cristalinos; e aqueles formados por rochas do tipo sedimentar, os sedimentares. 

Planícies: São áreas com uma fisionomia plana, ou seja, com uma paisagem menos 
acidentada, que, por possuírem altitudes menores do que os dois tipos anteriormente 
apresentados, recebem uma grande quantidade de sedimentos. Estes são provenientes do 
desgaste de outras formas de relevo.Em áreas de planície, os rios costumam apresentar mais 
“curvas”, chamadas de meandros.As planícies são, em geral, o tipo de relevo mais propício para a 
ocupação humana. No entanto, em regiões próximas a grandes cursos d'água, existem os riscos 
de enchentes, haja vista que os rios, em períodos de cheia, podem expandir-se muito rapidamente 
sobre vastas áreas, pois não há uma declividade muito acentuada no relevo capaz de deslocar 
rapidamente as águas para outras áreas. Essa ocorrência é chamada de planícies de inundação. 
Em geral, as planícies costumam ser litorâneas, embora nem toda área de litoral constitua uma 
planície, e fluviais, próximas a leitos de rios. Uma planície fluvial muito conhecida no Brasil e no 
mundo é a do Rio Amazonas, que, por ser quase que totalmente plana, possui um baixo potencial 
hidroelétrico, uma vez que a declividade e a velocidade da água são baixas. 

Depressões: São regiões que apresentam, quase sempre, pequenas altitudes e que são mais 
baixas do que o nível do mar ou a região em seu entorno. Possuem, geralmente, uma superfície 
plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão e que agora se 
caracterizam pela predominância do acúmulo de sedimentos provenientes das regiões 
circundantes. Existem dois tipos de depressões: as absolutas, que são aquelas que se encontram 
abaixo do nível do mar, a exemplo da região do Mar Morto, a maior depressão absoluta do mundo; 
e as relativas, aquelas que são mais baixas do que o relevo ao seu redor. A formação das 
depressões costuma acontecer de duas formas: a primeira é pelo seu desgaste ou erosão ao longo 
de milhares de anos, o que é causado pela sua composição menos resistente do que a de outras 
áreas, e a segunda é pelos movimentos epirogenéticos da Terra, quando uma região lentamente 
“afunda” em razão das forças endógenas do planeta. 

Relevos no Brasil:No território do brasileiro predomina três formas de relevo: planície, planalto 
e depressão. 

Principais planícies brasileiras: Planície do Pantanal, Planície amazônica e Planície costeira 
Principais planaltos brasileiros: Planaltos da Amazônia, Planalto e Chapada dos Parecise 

Planalto dos Guimarães 
Principais depressões brasileiras: Depressão do Rio Amazonas, Depressão do Rio 

Branco/Rio Negro e Depressão do Norte da Amazônia 
Outras formas de relevo no território brasileiro: Tabuleiros: Tabuleiros Costeiros e 

Tabuleiros Interioranos;, Chapadas: Chapadas do Meio-Norte e Chapadas do Rio São Francisco 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/dobramentos-modernos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/dobramentos-modernos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/falhamentos-dobramentos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/orogenese-epirogenese.htm


 
 

 

;Patamares: Patamares e Colinas Pré-Litorâneas e Patamares da Bacia do Rio Paraná;, Serra: 
Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. 

 Relevo corresponde às diferentes formas da superfície terrestre ou litosfera. Há 
variadas formas de relevo: com menor ou maior altitude, com formas planas, acidentadas, 
côncavas ou íngremes. Os distintos formatos presentes na crosta terrestre são resultado de 
agentes transformadores e modeladores do relevo. Altitude é a distância vertical entre um ponto 
da superfície terrestre e o nível do mar. É diferente de altura que a distância entre a base e o topo 
do objeto em apreciação. O que dá origem e o que modifica as formas de relevo? São dois tipos 
de agentes: Agentes endógenos ou internos – são ocasionados pela dinâmica interna do planeta 
Terra: movimentações tectônicas, abalos sísmicos e vulcanismo .Agentes exógenos ou externos – 
são os agentes modeladores do relevo – provocam erosão, desgaste e acomodação por meio do 
intemperismo: precipitações como chuvas, neve e granizo, oscilações de temperatura e pressão 
atmosférica, o vento e os seres vivos, em especial os humanos. 

Atividades: 

1-Descreva dê acordo com texto estudado o que representa o relevo? 

 

2-Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação 
responsável pela divisão do modelado terrestre em quatro diferentes formas de relevo, sendo 
assim quais são essas formas? 

3-Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras: 

(   ) Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, 
com limites bem nítidos. 

(   ) No território do brasileiro predomina três formas de relevo: planície, planalto e depressão. 

(   ) Em geral, as planícies costumam ser litorâneas, embora nem toda área de litoral constitua 
uma planície, e fluviais, próximas a leitos de rios. 

(   ) As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações. 

(   ) Os planaltos,  não podem ser mais altos dos que as planícies. 

(   ) As planícies são, em geral, o tipo de relevo mais propício para a ocupação humana. 

 

4- As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações, ou seja, 
é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes. Quando elas apresentam-se em um 
conjunto extenso, recebem um nome, qual seria esse nome? 

5- Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, com 
limites bem nítidos.Existem três tipos de planaltos quais são eles? 

 

6-Em geral, as planícies costumam ser litorâneas, embora nem toda área de litoral constitua 
uma planície, e fluviais, próximas a leitos de rios.  Temos uma planície fluvial muito conhecida 
no Brasil e no mundo, qual seria o nome dela? 
 
 
7- Diante dos estudos realizados do texto apresentado, sabemos que existem dois tipos de 
depressões, quais são elas? 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/geologia/litosfera/
https://www.infoescola.com/geografia/vulcanismo/
https://www.infoescola.com/meteorologia/granizo/
https://www.infoescola.com/fisica/pressao-atmosferica/
https://www.infoescola.com/fisica/pressao-atmosferica/
https://www.infoescola.com/biologia/os-seres-vivos/


 
 

 

HISTÓRIA 
Viagem à Grécia  

Bem-vindos à terra dos deuses, filósofos e artistas 

No mundo antigo, não havia um país chamado Grécia. Havia apenas as póleis (plural de 

pólis), cidades gregas que viviam completamente independentes umas das outras. Elas 

funcionavam como minúsculos países localizados em campos férteis, separados por montanhas 

difíceis de atravessar. Por isso, o principal contato entre as póleis se estabelecia pelo mar. 

Comecemos nossa visita à cidade grega pelo Ginásio: o local para a prática de esportes. 

Como os gregos eram apaixonados por esportes, toda pólis tinha o seu Ginásio. Os torneios 

eram uma homenagem aos deuses. E por falar em deuses, vamos subir até a acrópole. A 

acrópole — o lugar mais alto e fortificado da pólis — abrigava os monumentos religiosos. A 

religião era muito importante na Grécia e estava presente em todos os momentos da vida das 

pessoas. Quando uma criança nascia, por exemplo, ela devia ser apresentada a Héstia, a deusa 

do lar. Além disso, para os gregos, a natureza estava repleta de ninfas — divindades belas, 

jovens e mortais. Dessa forma, quando alguém derrubava uma árvore, estava matando a ninfa 

que morava dentro dela. 

Continuando nossa viagem, vamos ao Odeão. Nesse prédio, aconteciam as 

representações teatrais. Os gregos não se destacavam apenas no teatro, mas também na 

escultura e na arquitetura. Seus templos eram decorados com belas estátuas e colunas. Esses 

prédios tão bonitos eram públicos. Essa é uma das principais diferenças entre a civilização 

grega e outras civilizações antigas, em que tudo podia ser decidido pelo rei sem ouvir a 

comunidade. Já na pólis, tudo era resolvido pelos cidadãos em assembleias. “Os gregos 

passavam muito tempo nas ruas, trocando ideias, sabendo notícias”, conta o professor Manuel 

Rolph, da Universidade Federal Fluminense.  

Depois dessa viagem, você deve estar se perguntando: por que precisamos conhecer um 

povo que viveu há tanto tempo? Os costumes gregos influenciaram muitas outras culturas, 

inclusive a nossa. Além disso, os pensadores gregos produziram obras que são estudadas até 

hoje em todo mundo.  

 

Fernanda Marques. “Instituto Ciência Hoje/RJ”. Disponível em: 

<http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Questão 1 – “Bem-vindos à terra dos deuses, filósofos e artistas”. A que terra o texto se refere? 

 

Questão 2 – Identifique o propósito do texto:                    

a) destacar as habilidades artísticas dos gregos.  

b) levar ao leitor conhecimentos sobre a Grécia.  

c) orientar as pessoas que viajarão à Grécia.  

d) apresentar os principais deuses gregos.  

Questão 3 – Segundo o texto, as póleis eram as cidades gregas no mundo antigo. A respeito 

delas, não se pode afirmar que: 

a) compunham o país chamado Grécia.  

b) eram independentes entre si.  

c) se localizam em campos férteis.  

d) estabeleciam contato entre si por meio do mar.  

Questão 4 – A autora do texto define importantes locais construídos na Grécia Antiga. 

Relacione, numerando conforme a indicação: 

1. O Ginásio 

2. A acrópole  

3. O Odeão 

(     ) “Nesse prédio, aconteciam as representações teatrais.” 

(     ) “o local para a prática de esportes”.  

(     ) “o lugar mais alto e fortificado da pólis que abrigava os monumentos religiosos.” 

Questão 5 – No trecho “[...] ela devia ser apresentada a Héstia [...]”, o pronome “ela” substitui: 

a) “uma criança quando nascia”  

b) “a deusa do lar” 

c) “uma árvore” 

d) “a ninfa” 

Questão 6 – Por que, segundo a autora, é importante conhecermos a Grécia Antiga? 

 

CIÊNCIAS 
Transformações dos materiais 

Os materiais podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar suas carac-

terísticas e propriedades. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um 

material, outras levam à modificação de sua composição para originar novos produtos. Essas 

transformações ou fenômenos podem ser: 

As transformações físicas 

As transformações físicas são aquelas que modificam um material sem alterar sua 

composição. Estas transformações são reversíveis, podendo a matéria voltar ao seu estado 

normal. É o caso das mudanças de estado físico. Outro exemplo é a dilatação térmica, que é o 



 
 

 

aumento de volume de um material ao ser aquecido; ao ser resfriado, ele volta ao seu tamanho 

inicial. 

As transformações químicas As transformações químicas são aquelas que alteram a com-

posição de um material, produzindo um novo material com características distintas do 

original. Elas podem provocar mudanças de cheiro, de sabor ou de cor, bem como a liberação 

de gás e/ou de calor e, ainda, a emissão de luz. Por isso, essas mudanças são chamadas de 

evidências. No entanto, algumas transformações não apresentam mudanças aparentes.  

São exemplos de evidências de transformações químicas a formação de ferrugem, o calor 

e a luz emitidos para o ambiente por uma vela acesa e a alteração de cor e de textura da massa 

do pão ou bolo durante as etapas de seu preparo.  

EM SUMA: 

 

 

ATIVIDADES (REDIJA E RESPONDA NO SEU CADERNO DE ATIVIDADES) 

 

1) Indique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. 

 

a) Um comprimido efervescente é colocado em um copo com água....... 

 

b) O sorvete derrete fora do congelador....... 

 

c) Uma goiaba cai da árvore e, depois de algum tempo, apodrece....... 

 

d) Uma folha de jornal é cortada em tiras....... 

 

2) Vamos relembrar: Materiais Naturais 

e Materiais Sintéticos ou Artificiais: 



 
 

 

Agora, circule os materiais sintéticos desta lista:  PANELA       PIA DE GRANITO     BOLSA DE 

COURO   COLHER DE PAU   AREIA 

 

3) Leia a tira a seguir e responda às questões. 

 
 

a) De que tipo é a transformação mencionada na tira?........................................ 

 

b) O que provavelmente causou o cheiro identificado pelos personagens?................................. 

 

4) Para produzir chocolate utilizamos as sementes do cacau, que são processadas e misturadas 

a açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma mistura sólida homogê-

nea, o chocolate, que então pode ser derretido e moldado. 

 

a) Nos processos descritos, identifique as etapas em que ocorrem: 
- TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA................................................................... 

- TRANSFORMAÇÃO FÍSICA:...................................................................... 

b) Entre os materiais citados, qual(is) é(são) de origem natural e qual(is) é(são) sintéti-

co(s)?....................................................................................................................... 

 

INGLÊS 

Pronomes demonstrativos 

(demonstrative pronouns)  

Tradução  

This (singular)  Este, esta, isto (perto)  

That (singular)  Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo  

These (plural)  Estes, estas  

Those (plural)  Esses, essas, aqueles, aquelas  



 
 

 

1) Complete as frases com THESE ou THOSE.  

a) These are my dogs. (Perto) – EXEMPLO  

b_______ are my dogs.(Longe)  

c) ______ are my neighboor cars. (Longe)  

d) Are __________my books? (Perto)  

e) No, _______ books are mine.________ are yours. (Perto/Longe)  

f) _________are my cousins. (Perto)  

g) __________ computers are expensive. (Longe)  

h) _________ pants are pink and _______ shirts are blue. (Longe/ Perto) 

 i) _________ are Peter and John’s umbrellas. (Longe)  

j) _________ dogs are mine and ________cats are hers. (Longe/ Perto) 

 j) _________ cats are happy. (Perto) 

2) Faça uma frase com cada pronome ao lado: 

 

 

3) Marque X na opção correta: 

 

 

 



 
 

 

ARTES 

 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

 

 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos trabalhar esse 

tema na nossa coletânea. 

 

 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

 

ATIVIDADE 1 

Tendo como base o exemplo abaixo, vamos desenhar e decorar no nosso caderno a logo que 

representa a olímpiada de Tóquio, utilizando a técnica do mosaico, com recorte e colagem de 

papeis diversos.  

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 



 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento – Ginástica de condicionamento físico. 

 Nessa nova coletânea que se inicia vamos estudar sobre os diferentes tipos de ginásticas 

de condicionamento físico. Estudaremos as características 

histórico – culturais, conceito, objetivos, técnicas e tipos de 

capacidades físicas presentes nessa modalidade, bem como 

a compreensão dos benefícios para saúde e implementação 

de um estilo de vida mais ativo, resultando em uma condição 

física melhor para a realização dos movimentos do dia a dia. 

O conceito é bem simples: ginástica indicada para manu-

tenção da boa forma e do bom desempenho das funções 

orgânicas. Praticada em academias ou na forma de atividade 

física livre, respeitando uma frequência, intensidade e dura-

ção adequadas.  

Questão 01: Precisamos entender primeiro sobre a origem da ginástica, dessa maneira, faça 

um breve relato sobre a história da ginástica, informando onde foi criada e por quais motivos. 

 

Questão 02: Independente do tipo de ginástica de condicionamento físico, de maneira geral, 

qual é a sua indicação? 

 A ginástica de condicionamento físico é caracterizada por exercícios repetitivos e bem 

orientados, visando sempre a melhora da nossa saúde. Existem exercícios diferentes para cada 

capacidade física, nossas principais capacidades físicas são: força, velocidade, resistência, agi-

lidade, flexibilidade e equilíbrio. 

Questão 03: Agora que vocês conhecem nossas principais capacidades físicas, chegou o mo-

mento de escolher duas delas e explicar o que são. 

 

Questão 04: Cite três benefícios para a nossa saúde que podemos conseguir com a prática re-

gular da ginástica de condicionamento físico. 

 

Questão 05: Chegou o momento de vivenciar tal atividade de forma prática. Para os alunos em 

aula remota, será disponibilizado um vídeo contendo um pequeno circuito de atividades da gi-

nástica de condicionamento físico, todos eles utilizando materiais recicláveis ou objetos presen-

tes em seus domicílios. Fico aguardando fotos e vídeos sobre a prática! Para os alunos presen-

ciais, nossa dinâmica será em nosso horário de aula. 

 

Questão 06: Para finalizar nossa coletânea, nesse mês os jogos olímpicos de Tóquio serão jo-

gados! Você deverá assistir pelo menos uma competição que será transmitida pela tv ou internet 

e fazer um breve relato sobre o que achou daquela competição. 

 

 


