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Professora: Danielly Magalhães 



2                                                                                                        Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco 

Caro aluno e familiares,  

 Estamos vivenciando uma situação atípica em 

nossa sociedade. Tendo em vista a pandemia do COVID-

19, o Novo Coronavírus, estamos vivendo um período de 

recomendação de isolamento social, na tentativa de 

conter os avanços dessa doença, para assim, 

preservarmos a saúde e bem estar da população.   

Seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde), do Ministério da 

Saúde, da Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Educação e 

da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), as aulas da rede municipal 

de educação de Coronel Pacheco estão suspensas por tempo indeterminado. 

Porém, isso não significa que você aluno não poderá 

estudar! Preocupados com a sua educação e em acordo 

com as recomendações legais (LDB Nº 9394/96, Artigo 32, 

§4), a equipe pedagógica da nossa escola desenvolveu 

esse material para que em casa você possa estudar.  

Essa é uma estratégia preliminar para garantir que as 

nossas crianças possam seguir estudando, mesmo com essa situação de calamidade ao qual nos 

encontramos. 

Essas atividades serão avaliadas por nossos professores e assim que pudermos retornar e 

dar seguimento as nossas atividades presenciais escolares a Secretaria Municipal de Educação 

comunicará a todos. 

Equipe pedagógica. 

Delianni Alves (Secretária de Educação) 

Rejane Campos (Coordenação) 

Thaís Ribeiro (Supervisão Pedagógica) 

Professores: 

Thayane Viana 
Carmen Aparecida Presto 
Danielly Magalhães 
Eliana Ribeiro 
Elaine Botelho 
Luciano Nazar 

Andreza Toledo 
Ana Carolina Oliveira 
Carolina Bastos 
Rosângela Mafalda 
Vander Castro 
Flávia Dornellas 
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ATENÇÃO! 

Esta apostila foi produzida pela equipe pedagógica com o objetivo exclusivo de atender a 

demanda educacional dos nossos alunos neste momento tão difícil. Portanto, não tire fotos, 

compartilhe ou publique o conteúdo deste material em redes sociais. Caso queira tirar 

alguma dúvida ou esclarecer algum ponto, entre em contato com a secretária de educação. 
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AULA 01  

Disciplina: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Divisão silábica  
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Disciplina: Ciências 

Conteúdo: ambiente e os seres vivos  
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AULA 02  

Disciplina: Literatura 

Conteúdo: Literatura – Os três porquinhos  
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Disciplina: Arte  

Conteúdo: Quebra-cabeça 
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AULA 03  

Disciplina: Português 

Conteúdo: Rótulos e embalagens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Matemática  

Conteúdo: Escrita dos números do 1 até 50: 

1          
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AULA 04 

Disciplina: Português  

Conteúdo: escrita com F ou V 
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Disciplina: Matemática 

Conteúdo: adição e subtração  
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AULA 05 

Disciplina: Português 

Conteúdo: escrita com D ou T  
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Disciplina: História e Geografia  

Conteúdo: Viver em comunidade 

Recorte figuras de modelos sociais, grupos sociais ou comunidades e cole no caderno. 

Justifique sua escolha. 
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Disciplina: Ensino Religioso  

Conteúdo: Convivência  

Colora as imagens que demonstram que as crianças estão tendo um bom convívio em sociedade:  

 

 

 



19                                                                                                    Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco    

AULA 06 

Disciplina: Português 

Conteúdo: escrita com P ou B  
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Disciplina: Ciências/Geografia 

Conteúdo: Paisagem natural e modificada 

1) OBSERVE A IMAGEM E RESPONDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É PAISAGEM NATURAL? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

O QUE É PAISAGEM MODIFICADA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Disciplina: Música  

 

Música é a arte extraída por meio e sons. Ela possui três elementos básicos, que são melodia, 

harmonia e ritmo.  

• Melodia: Um conjunto de sons sucessivos. Por exemplo, o canto da música. 

• Harmonia: Um conjunto de sons simultâneos. Por exemplo, os acordes de um violão. 

• Ritmo: Pulsação, Andamento 

 

Atividade: Assistir o vídeo “Quintal Musical - Tirei um dó da Minha Viola”, disponível no 

YouTube e aprender a música. Ela fará parte do nosso repertório de apresentações deste 

ano.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JYY9yz7Ilm0 

 

Tirei da Viola 

 

Cantigas Populares 

 

Eu tirei um Dó da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Dó 
Dormir é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 
 
Eu tirei um Ré da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Ré 
Rezar é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 
 
Eu tirei um Mi da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Mi 
Mirar é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 

 
Eu tirei um Fá da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Fá 
Falar é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 
 
Eu tirei um Sol da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Sol 
Solfejar é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 
 
Eu tirei um Lá da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Lá 
Lambada é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 
 
Eu tirei um Si da minha viola 
Da minha viola eu tirei um Si 
Sismar é muio bom, é muito bom (2x) 
É bom camarada (2x) 
É bom é bom é bom 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYY9yz7Ilm0
https://www.letras.com.br/cantigas-populares
https://www.letras.com.br/cantigas-populares
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AULA 07 

Disciplina: Literatura 

Conteúdo: Literatura – Chapeuzinho Vermelho   
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Disciplina: Arte 

Conteúdo: Cores e dobradura 
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➢ Siga os passos para fazer a dobradura da Chapeuzinho: 

         Recortar dois círculos. Um menor para o rosto e outro maior para o corpo. 

                                          rosto 

             

 

                                                                       corpo 

 

                                   montar 
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AULA 08 

Disciplina: Matemática 

Conteúdo: problemas matemáticos  

PROBLEMINHAS 

 

 

1) MARIANA TEM 2 BORRACHAS. GANHOU MAIS 3. COM QUANTAS BORRACHAS MARIANA 

FICOU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ADRIANO TEM 4 CARRINHOS. E SAMUEL TEM 2. QUANTOS CARRINHOS  OS DOIS TEM 

JUNTOS? 

 

 

 

 

 

 

3) ALINE TEM 2 SAIAS. E GANHOU MAIS 1. COM QUANTAS SAIAS ALINE FICOU? 
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Disciplina: Português 

Conteúdo: Escrita com C ou G  
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AULA 09 

Disciplina: Matemática 

Conteúdo: Antecessor e Sucessor  

 

Sucessor e antecessor 

Lembrando: 

Antecessor de um número natural é o número que vem imediatamente antes dele na sequência. 

 

Sucessor de um número natural é o número que vem imediatamente depois dele nessa 

sequência. 

 

As sequências estão presentes em muitas coisas do nosso dia a dia. 

 

1) Responda: 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 

a.Na sequência dos meses do ano, que mês é o antecessor de abril? 

__________________________________________________________________________ 

b.Na sequência dos meses do ano, que mês é o sucessor de julho? 

__________________________________________________________________________ 

c.O mês de fevereiro é sucessor de qual mês?  

__________________________________________________________________________ 

d.O mês de outubro é antecessor de qual mês? 

__________________________________________________________________________ 

2.Pense na sequência dos números naturais e responda: 

 

a.O sucessor de 11 é __________  

b.O antecessor de 30 é __________ 
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c.33 é _________________________ de 34 

d.23 é o    _________________________    de 22 

e.46 é o sucessor de __________ 

f. o sucessor do sucessor de 19 é __________ 

3.Complete: 

ANTECESSOR  SUCESSOR 

 15  

 27  

 32  

 38  

 43  

 23  

 12  

 

 

4. COMPLETE OS NÚMEROS DE 1 A 60:  

 

1 

         

          

20 

          

   

33 

       

          

       

57 
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Disciplina: Português  

Conteúdo: Parlenda 
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AULA 10 

Disciplina: Português 

Conteúdo: Divisão silábica  

 

Disciplina: História e Geografia  

Conteúdo: Comunidade escolar  

1) Marque um x nas características da sua escola. Sua escola é: 

(   )grande                         (   )pequena 

(   )antiga                           (   )nova 

(   )limpa                            (   ) suja 

(   )desorganizada             (   )organizada  

 

2) Marque um X no que tem na sua escola.  

(   )biblioteca                                  (   )quadro                                  (   )sala de aula  
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(   )sala de informática                    (   )professores                          (   )diretora  

(   )sofá                                           (   )médicos                                (   )cantineira  

(   )quadra                                      (   )parquinho                               (   )guarda-roupa                 

 

Disciplina: Ensino Religioso   

Conteúdo: Convívio em sociedade  

Relacione as imagens com as boas maneiras que temos que ter em sociedade:  
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AULA 11 

Disciplina: Matemática 

Conteúdo: Uso do calendário  
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Disciplina: Ciências 

Conteúdo: ambiente e seres vivos  



35                                                                                                    Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco    

AULA 12 

Disciplina: Literatura 

Conteúdo: Literatura – Pinóquio 

 

Vamos colorir. 
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Leia a história com os seus familiares e conte a eles o que você mais gostou. 

                                          PINÓQUIO 

 

Gepeto era um homem bom que morava sozinho numa casa, como era habilidoso e sentia falta 

de companhia, fez um boneco de madeira. 

- Seu,nome será Pinóquio - disse ele, ao terminar o boneco. - Pena que não possa nem falar! 

Mas não faz mal. Mesmo assim, será meu amigo! 

Certo dia, enquanto Gepeto dormia, a Fada Azul foi visitar Pinóquio. E disse, ao entrar: 

- Pimlinlimpimpim! E. por encanto; Pinóquio deu um pilo e gritou: 

- Estou vivo! Não sou mais um boneco qualquer! Obrigado,Fada! Agora, Gepeto terá com quem 

conversar! 

- Foi por isso que eu vim, Pinóquio. Seu amigo, o velho Gepeto, é um homem bom e merecia uma 

recompensa. Bem, agora tenho de ir andando. Até logo, Pinóquio. 

- Até logo, Fada! 

E a boa fada desapareceu. Ela não ficou preocupada com Pinóquio, pois sabia que ele seria um 

menino bonzinho. 

No dia seguinte, quando Gepeto acordou e viu o boneco dando-lhe bom-dia, espantou-se: 

- Será que estou sonhando? 

- Não, Gepeto! Eu estou vivo, mesmo! Ontem, a Fada Azul veio aqui em casa e me encantou. 

Agora sou um boneco que fala e que anda! 

- Que bom ! Você será meu filho, Pinóquio! 

Os dias se passaram. Gepeto matriculou Pinóquio numa escola para que ele pudesse aprender a 

ler, a falar e contar corretamente. 

Mas, certo dia, quando estava indo para o colégio, Pinóquio encontrou-se com o Lobo e o Gato. 

- Olá, Pinóquio! - saudou o Lobo. 

- Olá,, Seu Lobo - respondeu o boneco. - Você está indo para a escola, ê? 

- Estou, sim. Porquê? 

- Ora, por nada - mentiu o Lobo. E que há um circo na cidade, e nós poderíamos ir lá. 

E Pinóquio, maravilhado com a idéia., resolveu, então, faltar à aula e ir ao espetáculo com os 

vadios. Mas o que os dois queriam era vendê-lo ao circo. 

Após as apresentações no circo, Pinóquio foi trancado numa gaiola. Ali ficou, sozinho, durante 

muito tempo, até que, demanhã, apareceu a Fada Azul: 

- Pimlinlimpimpim! Você está livre, Pinóquio. Mas terá de prometer-me que nunca mais faltará à 

aula. 

- Eu prometo, Fada Azul, 
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- Bem, agora vá correndo para casa porque seu pai está muito preocupado com sua 

ausência. Adeus! 

- Eu vou bem depressa, Fada. Adeus! 

E Pinóquio foi correndo. Feliz por ser livre outra vez. Estava ainda no caminho quando encontrou 

três meninos, jogando bola de gude. Então, parou e ficou olhando: 

- Você quer jogará. menino? - perguntou um dos garotos. 

- Quero, sim - respondeu Pinóquio. 

Mas, pouco depois: 

- Oh! Minhas orelhas cresceram! Apareceu uma caudal Foi isto mesmo que aconteceu. A Fada 

Azul castigou Pinóquio. Ele tinha dito que iria correndo para casa e não foi, Por isso, suas orelhas 

cresceram e apareceu-lhe uma cauda. 

Arrependido de ter mentido, Pinóquio correu para casa. Mas, ia, não encontrou ninguém. 

- Por favor, a senhora viu meu pai? - perguntou o boneco à sua vizinha. 

- Vi, sim, meu filho. Saiu à sua procura. Mas aconteceu uma coisa horrível - disse ela.- Uma 

baleia engoliu seu pai! 

- Quê?! - exclamou Pinóquio. - Pois, vou lá salvá-lo. 

E saiu correndo em direção à praia. Lá viu que havia, realmente, uma baleia. Então, cheio de 

coragem, atirou-se ao mar e nadou para perto do animal. E aconteceu o que ele queria: a baleia o 

engoliu também. 

Dentro da barriga do grande animal, estava Gepeto: 

- Você aqui, Pinóquio? 

- Sim, papai. Vim salvá-lo! Temos que fugir daqui! 

Então, andando pela garganta da baleia. os dois fizeram com que ela desse um espirro. E como 

Gepeto tinha sido engolido com barco e tudo, foi fácil chegarem até a praia. 

Assim que chegaram em casa, receberam uma visita. Era a bondosa Fada, que, ao saber o que 

tinha acontecido, dera um pulo até lá: 

- Meus parabéns, Pinóquio - disse ela. - Você fez uma bela ação. E, para recompensá-lo, vou 

transformar você num menino de verdade. 

 E, assim, Pinóquio passou a ser um menino igual aos outros. Nunca mais Gepeto se preocupou 

com ele, pois era um menino bonzinho e obediente. 
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Disciplina: Arte  

Conteúdo: Recorte e colagem 

 

ATIVIDADE 

 

 

Colorir, recortar e montar o Pinóquio. 
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AULA 13 

Disciplina: Português  

Conteúdo: História em quadrinho  
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Disciplina: Matemática  

Conteúdo: ordem crescente e decrescente  

 

 

Disciplina: Música 

Atividade 1: Recordando!   

 

a) O que é música?  

 

______________________________________________________________________________ 

b) Quais são os seus elementos?  

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Atividade 2: Volte no vídeo indicado na aula do dia 25, e observe que o que eles estão cantando 

é a melodia, o que o violão está tocando é a harmonia e por estarem cantando e tocando numa 
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mesma velocidade, dizemos que estão todos no mesmo ritmo. O tambor está executando a 

percussão, o que também evidencia o ritmo.  

Atividade 3: Para trabalharmos a percepção rítmica, vamos utilizar copos de plástico. Convide a 

família para fazer a atividade “ABC dos copos” do grupo “Palavra cantada”. A atividade indicada 

está disponível no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74  

OBS: Quando a música começar deve-se eleger alguém da brincadeira para dar as ordens de 

“pega copo, vira copo, passa copo, tatundum ou tatundundum” de maneira aleatória. 

 

AULA 14 

Disciplina: Matemática  

Conteúdo: Escrita dos números até 70:  

1          

          

          

          

          

          

         70 

 

Disciplina: Português  

Conteúdo: Nomes próprios e comuns  

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74
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Nomes próprios Nomes comuns 
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AULA 15 

Disciplina: Português  

Conteúdo: nomes próprios e comuns  
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Disciplina: História e Geografia  

Conteúdo: Direitos e deveres do cidadão  

1 – É seu direito receber uma educação de qualidade. Marque um( X) nas frases que 

indicam seus direitos:  

(    ) Crescer em um ambiente saudável. 

(    ) Cuidar de todo seu material escolar. 

(    ) Fazer as tarefas de casa. 

(   ) Ter acesso a um atendimento médico de qualidade. 

(   ) Ter uma família que o ame e cuide de você.  

 

2- Responda:  

 

a) Porque temos que cumprir nossos deveres?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Escreva alguns dos seus direitos que as crianças devem ter?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c)  Quais os deveres que as crianças têm que ter dentro da escola?  

 

(   ) jogar lixo no chão  

(   ) respeitar os professores 

(   ) ajudar os colegas  

(   ) correr na sala de aula  

(   ) obedecer a diretora e os funcionários da escola  

(   ) fazer as atividades de sala e o dever  

(   ) brigar com os amigos  



47                                                                                                    Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco    

AULA 16 

Disciplina: Matemática  

Conteúdo: Ordem crescente e decrescente/ Números até 100  

1) Escreva os números em ordem decrescente:  

 

2) Escreva os números até 100:  

 

1          

          

          

          

          

          

          

          

          

         100 
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Disciplina: Ciências  

Conteúdo: cuidado com a natureza  
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AULA 17 

Disciplina: Literatura 

Conteúdo: Literatura – O patinho feio  
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AULA 18 

Disciplina: Matemática  

Conteúdo: Dezena  
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Disciplina: Português  

Conteúdo: Interpretação de texto  

 

 

A festa da joaninha 
 
 
    A joaninha resolveu dar uma festa. 
    Convidou os bichos e até preparou um cardápio: 
Salada de jiló 
Suco de caju 

Licor de jabuticaba 
Bolo de feijão 
Pudim de maracujá 
Doce de jaca. 
    A festa ia animada, quando a jiboia gritou: 
    – O jabuti pisou no meu pé. 
    – Eu não! Foi o jacaré! – disse o jabuti. 
    O jacaré ficou bravo e começou a dar chicotadas com a calda. 
    Começou então a confusão, era patada e bicada por todo lado. 
    Foi ai que a joaninha berrou: 
    – Jiboia não tem pé – E a festa acabou. 
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Questões 

1)    Qual é o título do texto? 

____________________________________________________________________ 

  

2)    De quem era a festa? 

____________________________________________________________________ 

  

3)    O que tinha no cardápio da joaninha? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

4)    Escreva o nome das frutas que aparecem na história, em ordem alfabética. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

5)    Quais animais compareceram a festa da joaninha? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

6)    Qual foi o problema que aconteceu durante a festa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

7)    O que aconteceu quando o jabuti acusou o jacaré? 
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 ________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8)    Quem acabou com a confusão? E de que maneira? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

9)    Depois que as coisas se acalmaram, o que aconteceu? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10) Faça uma ilustração da história. 
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AULA 19 

Disciplina: Educação Física 

Conteúdo: JOGOS E BRINCADEIRAS  

 Este trabalho tem por objetivo desenvolver, durante o isolamento social, a prática da 

Educação Física e a construção de brinquedos por meio de materiais alternativos e recicláveis, 

estimulando a arte do brincar pelo brincar e a ludicidade. 

 

 

Atividade  

 

Trava-Língua 

– Brincadeira que consiste em pronunciar de forma rápida e clara, frases com sílabas de sons 
semelhantes, mas com significados diferentes. 

– Trava línguas conhecidos: 

• Um ninho de mafagafa, com sete mafagafinhos. Quem desmafagaguifá, bom 
desmafagaguifador será. 

•  Pedro tem o peito preto, O peito de Pedro é preto; Quem disser que o peito de Pedro é 
preto, Tem o peito mais preto que o peito de Pedro. 

•  Três pratos de trigo para três tigres tristes. 

 

Telefone sem Fio 

– Um dos jogos e brincadeiras antigas repetido muito em salas de aula com crianças pequenas; 

– O objetivo é fazer o primeiro da fila dizer algo e cada pessoa ir repetindo no ouvido do jogador 
ao lado até chegar ao final e ver se a mensagem foi corrompida ou não; 

– Os participantes podem formar uma fila ou uma roda; 

– A frase dita pela primeira pessoa, passará pela segunda e assim sucessivamente, sendo que 
ninguém poderá ouvir até chegar a sua vez. 

 

 

 

Pular Corda 
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– A brincadeira pode ser feita livremente ou cantada seguindo o que a música fala. Como por 
exemplo: 

Um homem bateu em minha porta e eu abri. 

Senhoras e senhores ponham a mão no chão. 

Senhoras e senhores pulem num pé só. 

Senhoras e senhores deem uma rodadinha 

E vá pro olho da rua! 

– Duas pessoas ficam nas extremidades da corda e movimentam-na para os outros pularem; 

– Se apenas uma pessoa pular, assim que ela errar será substituída. Caso haja mais pessoas 
pulando corda, àquele que enroscar o pé ou corpo será eliminado. 

 

 

Passa Anel 

– Os participantes ficam, geralmente, sentados e em fila (mas há a possibilidade de formarem um 
círculo) enquanto um jogador pega um anel ou outro objeto pequeno e esconde nas mãos unidas 
em concha; 

– Conforme vai passando pelas mãos alheias, esse jogador deixará o anel/objeto nas mãos de 
alguém, mas os outros não podem ver e saber; 

– Ganha a brincadeira quem descobrir onde está o anel.          

    

 

 

LEMBRE-SE: 

APÓS TODAS AS ATIVIDADES LAVAREM AS MÃO COM 

ÁGUA E SABÃO, SE NÃO FOR ´PSSÍVEL, UTILIZAR O 

ÁLCOOL EM GEL.  

 


