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LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdos: GÊNERO TEXTUAL ENTREVISTA 

Entrevista 
É um texto feito com base em perguntas de um entrevistador e nas respostas de 

um entrevistado, basicamente uma conversa combinada. Normalmente, o entrevistador 
é um repórter e o entrevistado é alguém conhecido. O teor das perguntas feitas 
normalmente diz respeito à vida pessoal do entrevistado ou sobre seus conhecimentos 
em determinado assunto. Ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio e pela 
internet, ou publicada em jornais, sites e revistas.  

As partes das entrevistas são: título e, às vezes, subtítulo; introdução: pequeno 
texto apresentando o assunto e o entrevistado; perguntas do entrevistador e respostas 
do entrevistado. 
LEIA ABAIXO UMA ENTREVISTA: 
 

Cientista em busca da vacina contra o coronavírus 
 

Baiano que desenvolve vacina passou infância 

vendendo frutas e geladinho. 
 

Vê esse homem com cara de professor e 

cientista? Pois bem. Ele, de fato, é professor e 

cientista dos bons. Agora, consegue imaginá-lo na 

infância? É difícil conceber, mas, aos oito anos, 

Gustavo Cabral trabalhava em uma feira. Vendia 

manga, coco e geladinho na cidade de Tucano, no 

nordeste da Bahia, onde nasceu. De olho nas pessoas 

que conseguiram crescer na vida, Gustavo chegou à 

conclusão que a maioria delas havia se dedicado aos 

estudos. 

CORREIO: Como era sua vida em Tucano e o que 

você se lembra do trabalho na feira desde os 8 anos de idade? 

Gustavo Cabral: Sempre fomos muito humildes. Meu pai era agente de saúde e 

minha mãe ajudante geral em uma escola. Eu passava boa parte do dia na feira para 

ajudar a família. Vendia manga e coco. Depois ficava até mais tarde vendendo 

geladinho. Aos 15 anos eu fui trabalhar em um açougue em Euclides da Cunha. 

Cheguei a ter duas bancas de carne, uma em Euclides e outra em Monte Santo. Eu 

estudava em escola pública, mas não conseguia estudar direito por causa do trabalho. 

Vendi as duas bancas e me matriculei em uma escola particular com um ensino 

melhor. 
 

CORREIO: O que fez um adolescente que trabalhava desde criança ter a 

iniciativa de investir tudo nos estudos? 

Gustavo Cabral: Inicialmente, eu só queria ter uma vida melhor. Para ser bem 

sincero, eu pensava em mim. Daí, eu imaginei: ‘vou parar com isso daqui porque eu 

quero ter uma vida melhor’. Eu não quero viver só para trabalhar e me preocupar se 

vou conseguir comprar minha comida. Foi aí que eu vi que a maioria das pessoas que 

estudavam tinha uma condição de vida boa. 
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CORREIO: Em que pé está a pesquisa e porque demora tanto para ter uma 

vacina? 

Gustavo Cabral: Estamos na fase experimental, as coisas estão caminhando bem. 

Você imagina como é que a gente vai aplicar alguma coisa no ser humano sem ter 

passado por todos os testes? É muito arriscado por duas questões: efeito colateral e 

simplesmente o fato de não funcionar. Imagina você expor a população a um 

sentimento de esperança, vacinar todo mundo e simplesmente não funcionar. Se tem 

uma coisa que a ciência nos ensina é ser humildes. Ciência segue rigores. 
 

CORREIO: Mas teremos uma vacina produzida pelo Brasil? 

Gustavo Cabral: Para essa pandemia é muito difícil termos uma vacina, seja lá onde 

ela for produzida. A nossa melhor vacina hoje é o isolamento, a participação de todos, 

a informação, a solidariedade e o apreço à vida humana. A ideia é que nos próximos 

dois anos a vacina esteja pronta para ser usada na população. Outros países também 

estão desenvolvendo fórmulas, mas é importante que o Brasil tenha seus próprios 

produtos. 
 

CORREIO: Então o senhor é a favor do isolamento social? 

Gustavo Cabral: Sem dúvida. Uma doença que em três meses atinge mais de um 

milhão de pessoas e mata mais de 60 mil é algo muito grave. O isolamento é a única 

forma de se proteger. 
 

CORREIO: O vírus te surpreendeu? Lá no início você esperava que ele se 

espalhasse dessa forma? 

Gustavo Cabral: Foi uma surpresa muito ruim. A princípio achei que seria controlado. 

Com o conhecimento tecnológico que a gente tem hoje em dia não dava para esperar 

que se tornasse uma pandemia. Mas o vírus tem uma particularidade: transmite muito 

facilmente. 
 

CORREIO: Como se desenvolve uma vacina? 

Gustavo Cabral: A primeira coisa é formar um corpo de intelectuais capacitados. 

Depois a gente vai para o laboratório e trabalha com a célula. Só depois de muitos 

testes a gente vai utilizar, por exemplo, de modelos animais. E mesmo que dê certo 

em animais não é garantia de nada. Nesse caminho você pode ter que reformular sua 

teoria inicial diversas vezes. Até que você tem uma vacina capaz de proteger contra 

o vírus. Mas ainda não é o fim. A partir daí você vai fazer experimentos para saber se 

a vacina é tóxica para o ser humano. Não basta proteger contra o vírus. Não pode ser 

tóxica ou causar ainda mais problemas. 
 

CORREIO: Você disse que a ciência nos ensina a ser humildes. O que esse vírus 

já nos ensinou e pode nos ensinar? 

Gustavo Cabral: Olha, a ciência vinha sendo muito desrespeitada. Espero que esse 

momento sirva de lição. A ciência precisa de suporte. Se nossos governantes não 

respeitam os cientistas, quem sofre é a sociedade. Se a gente quer uma sociedade 

estável e segura, a gente precisa dessas pessoas. Se a gente quer ter uma saúde 

boa para todos, a gente precisa da ciência. Produzimos conhecimento. Conhecimento 

é muito caro. Vamos continuar importando esse conhecimento ou vamos desenvolver 

aqui? Vai ser tudo com a tecnologia dos outros? 
 

CORREIO: O senhor também acredita em uma transformação das pessoas após 

a pandemia? 
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Gustavo Cabral: Uma coisa está atrelada a outra. Respeitar a ciência é, antes de 

tudo, respeitar o ser humano. Nós vamos ter muitas perdas, mas vamos passar por 

essa fase e espero que a gente melhore muito enquanto pessoas. Ciência é vida real, 

é sociedade. Acredito que uma nova sociedade vem por aí e essa fase de transição 

vai ser difícil, mas acho que vá valer a pena. A sociedade e a ciência têm muito a 

ganhar com um mundo em que todos são respeitados. 
 

Fonte: Jornal Correio 24 horas. 19/04/2020. 

Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/coronavirus-baiano-que-desenvolve-

vacina-passou-infancia-vendendo-frutas-e-geladinho/ 
 

Exercícios: 

Após ler o texto responda: 

1. Que gênero textual é esse? ____________________________________________  

2. Como ele está organizado? ____________________________________________ 

3. Para que serve esse texto? ____________________________________________ 

4. Onde encontramos textos como esse? ___________________________________ 

5. Onde essa entrevista foi publicada? _____________________________________ 

6. Quem é o entrevistado? _______________________________________________ 

7. Quem é o entrevistador? _______________________________________________ 

8. Em qual estado e cidade nasceu o entrevistado? ____________________________  

_____________________________________________________________________ 

9. Que acontecimentos na infância de Gustavo são destacados na entrevista? 

_____________________________________________________________________ 

10. Segundo Gustavo, por que demora tanto a produção de uma vacina? 

_____________________________________________________________________ 

11. Para Gustavo qual a melhor vacina atualmente? ___________________________  

12. Qual a opinião de Gustavo sobre o isolamento? ____________________________ 

13. Qual característica do vírus surpreendeu Gustavo? _________________________ 

_____________________________________________________________________   

14. Sobre a criação de uma vacina enumere os acontecimentos abaixo de acordo com 

a sequência correta. 

(__) Teste da vacina em animais.   

(__) Descobrir se a vacina é tóxica para 

humanos. 

(__) Disponibilizar a vacina para a 

população.    

(__) Formação de uma equipe 

capacitada.      

(__) Trabalhar com a célula do vírus 

em laboratório. 

15. Em sua opinião, por que o trabalho dos cientistas é importante? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Em uma entrevista há fatos e opiniões expostos. Os fatos são acontecimentos que 

ocorrem independente da vontade das pessoas. Já a opinião refere-se ao modo de 

pensar de cada um. Marque a frase que apresenta um fato. 

(  ) Respeitar a ciência é, antes de tudo, respeitar o ser humano. 
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(  ) Vendi as duas bancas e me matriculei em uma escola particular com um ensino 

melhor. 

(  ) Para essa pandemia é muito difícil termos uma vacina, seja lá onde ela for produzida. 

 

17. Leia. 

“Eu não quero viver só para trabalhar e me preocupar se vou conseguir comprar 

minha comida.” 

Reescreva a frase substituindo a palavra eu por nós e faça a concordância necessária. 

_____________________________________________________________________ 
 

18. Se você pudesse fazer uma pergunta a Gustavo o que perguntaria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Conteúdos: VERBO 
 
O verbo é a palavra responsável por exprimir ação, estado e fenômenos em 

relação a determinado tempo. 
 
Exercícios: 

1.Escreva qual a ação mais comum que praticamos para cada imagem abaixo. 

 

  

  

 
2.Construa uma frase com os verbos: 
 

BRINCAR-SORRIR- COMER _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Faça uma ilustração abaixo para os verbos indicados: 
 

JOGAR TRABALHAR  
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Conteúdo: VERBOS REGULARES 

Verbos regulares no português 

Os verbos são formados por um radical mais uma terminação. As terminações 

são diferentes, conforme as flexões em número, pessoa, modo e tempo verbal. 

Encontram-se definidas três estruturas de conjugação: 

1.ª conjugação para verbos terminados em – ar. 

2.ª conjugação para verbos terminados em – er. 

3.ª conjugação para verbos terminados em – ir. 

Os verbos regulares são os verbos que se encaixam nesses modelos fixos de 

conjugação verbal, não apresentando alterações nos radicais e nas terminações quando 

conjugados. 

Exemplos de verbos regulares da 1.ª conjugação: 

Verbo amar; Verbo falar; Verbo chamar; Verbo estudar; Verbo achar; Verbo cantar. 

Exemplos de verbos regulares da 2.ª conjugação 

Verbo comer; Verbo viver; Verbo aprender; Verbo correr; Verbo debater; Verbo beber. 

Exemplos de verbos regulares da 3.ª conjugação 

Verbo partir; Verbo dividir; Verbo desistir; Verbo cumprir; Verbo assistir; Verbo adquirir. 

 

Exercícios: 

a. Escolha um verbo da 1ª conjugação, um verbo da 2ª conjugação, um verbo da 3ª 

conjugação e crie frases. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b. Pesquise e escreva diferentes verbos no quadro abaixo: 

Verbos 1ª conjugação Verbos 2º conjugação Verbos 3ª conjugação 

 

 

 

 

 

  

 

Conteúdos: ACENTO AGUDO E ACENTO CIRCUNFLEXO. 
 

Acento agudo e circunflexo 

Leia. 
 
 

 

 

 

https://www.conjugacao.com.br/verbo-amar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-falar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-chamar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-estudar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-achar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-cantar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-comer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-viver/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-aprender/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-correr/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-debater/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-beber/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-partir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-dividir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-desistir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-cumprir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-assistir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-adquirir/
https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/05/Acento-agudo-e-circuflexo-conceito-e-atividades.png
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Observe essas palavras: CÉU e VOCÊ 

Na palavra CÉU temos um acento agudo e na palavra VOCÊ temos um acento 

circunflexo.  

Vamos conhecer esses acentos agora!  

O acento agudo (´) é colocado sobre as vogais para indicar que o som delas é aberto. 
 

Leia as frases abaixo: 

O picolé é de morango. 

O paletó está no guarda-roupa. 

José e Érica se casaram. 
 

O acento circunflexo ^ é colocado sobre as vogais A, E e O para indicar que o som 

delas é fechado.  

Leia as frases de exemplo: 

A lâmpada queimou. 

 O suco é sabor de pêssego.      

Meu tênis é rosa. 

 

Mas o que é esse som aberto e som fechado? 

Leia as frases abaixo: 

A vovó está tricotando e o vovô lendo um livro. 

O que diferencia o som nas palavras vovó e vovô? 

Perceba que o acento faz toda a diferença na hora de pronunciar as palavras, por isso 

ele é tão importante. Já pensou confundir o vovô e a vovó!? 

A sílaba que possui acento é pronunciada com mais força que as outras sílabas da 

palavra.    

Veja: mágico, patê, café, ciência etc. 

 

Exercícios:  

1. Leia as frases com atenção e acentue as palavras destacadas com o acento correto. 

a. O onibus chegou atrasado ao ponto.     

b. Amanhã começo a fazer aulas de trico. 

c. Os vereadores se reuniram na Camara.   

d. Cássia foi nadar com seu maio novo. 

e. O japones é um imigrante.    

f. A musica estava alta. 

g. O medico atendeu a todos os pacientes.  

h. O mes de fevereiro possui apenas 28 dias.    

i. Estou lendo uma história da Turma da Monica.    

j. Sérgio pratica judo. 

k. Leandro e o goleiro do time.    
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l. As atividades estão na pagina 18. 

m. O cafe foi servido quente.     

n. O anuncio foi divulgado no jornal. 

o. O municipio é formado por uma zona urbana e zona rural. 

 

2. Quais palavras foram acentuadas com acento agudo? 

_____________________________________________________________________  

 

3. Quais palavras foram acentuadas com acento circunflexo? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Pesquise 2 palavras com acento agudo e forme frases com elas. 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

5. Pesquise 2 palavras com acento circunflexo e forme frases com elas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
 

Exercícios:  

Para realização da atividade o aluno utilizara o livro didático (Ápis Língua 

Portuguesa 3º ano) 

•Fazer leitura e realizar atividades páginas 87 e 88. Acentuação das palavras. 

 

Conteúdo: SÍLABA TÔNICA 

 

Sílaba Tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade, com mais força. 

As palavras podem ser classificadas como oxítona, paroxítona, proparoxítona, 

dependendo da posição da sílaba tônica na palavra. 
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Exercício: NUMERAR PALAVRAS, CLASSIFICANDO SÍLABAS TÔNICAS. 
 

Numere as palavras de acordo com a classificação da sílaba tônica. 

 

 
Para realização da atividade o aluno utilizara seu livro didático (Ápis Língua 

Portuguesa 3º ano) 

• Fazer leitura e realizar atividades páginas 85 e 86. Tonicidade de palavras   

Escreva seu nome completo com letra legível. 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Escreva o nome da sua escola: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

Conteúdos: INTRODUÇÃO A DIVISÃO 

Divisão de números naturais 
  A divisão é a operação matemática em que repartimos os números em partes iguais. 
Na divisão, o dividendo é como se chama o número a ser dividido, enquanto o divisor 
é o número que divide, e quociente é o resultado da operação. 

 

Divisão exata 
 
Considera-se dois números naturais, dados numa certa 

ordem. 
 

Exemplo: 

10 é o primeiro e 2 é o segundo. 
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Por meio deles, determina-se um terceiro número natural, multiplicando pelo segundo, 

dá como resultado o primeiro. Essa operação chama-se divisão e é indicada pelo sinal 

÷ 

Assim: 10:2= 5, porque 5 x 2 = 10  

Na divisão: 10:2 = 5    

Dizemos que:  10 é o dividendo 2 é o divisor 5 é o quociente. 

O Zero na divisão 

Quando o dividendo é zero e o divisor é diferente de zero, o quociente é sempre zero. 
 

Exemplos: 

0 : 8 = 0, porque 0 x 8 = 0        

Não existe divisão por zero.   

Veja: 8 : 0 = nenhum número, porque nenhum número x 0 = 8 

Isso significa que o divisor tem que ser sempre diferente de zero 

Dizemos que: 10 é o dividendo 2 é o divisor 5 é o quociente. 
 

Exercício:  

Dividir elementos de acordo com operação representada abaixo: 

Represente as divisões corretamente. 

   9 : 3 = ______________                        8 : 2 = ___________ 

 

15 : 3 = __________                                12 : 2 = __________ 

 

Exercícios:  

Resolvendo problemas: 

1. Agora, vamos há alguns problemas que envolvem a divisão, desenhe os elementos 

para ficar mais fácil. 
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a. Daniela tem 12 lápis para distribuir entre seus 3 filhos. Quantos lápis cada um 

receberá? 

Quantidade de lápis: 

 

Quantidade de filhos: 

 

 

 

Resultado: 

 

b. A professora de João tem 10 cadernos para distribuir entre 5 alunos. Quantos 

cadernos cada aluno vai receber? 

Quantidade de cadernos 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de alunos 

 

 

 

 

Resultado: 

 

c. Na festa de aniversário de Maria sobraram 9 brigadeiros que ela quer 

distribuir para suas 3 amigas. Quantos brigadeiros cada uma vai ganhar? 

Quantidade de brigadeiros: Quantidade de amigas 

 

 

 

 

 

Resultado: 

: 

 

Agora aceite um desafio: crie um problema de divisão, escreva e resolva! 

d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo: MULTIPLICAÇÃO, ALGORITMO DA MULTIPLICAÇÃO, 

MULTIPLICAÇÃO SEM REAGRUPAMENTO. 
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Exercícios:  

Faça as multiplicações abaixo. 

 

Para a realização da atividade o aluno utilizará seu livro didático (A Conquista da 

Matemática 3º ano) 

• Fazer leitura páginas160, 161, 162, 163.  Realizar atividades páginas 164 e 165. 

 

Conteúdo: VALOR ABSOLUTO E VALOR RELATIVO OU POSICIONAL. 

Valor Posicional ou Relativo e Valor Absoluto 

Os algarismos são sempre os mesmos, de 0 a 9, porém dependendo da posição que 

eles ocupam podem ter os seus valores alterados. 
 Valor Posicional/Relativo: diz respeito à posição que o algarismo ocupa. 
Valor Absoluto: diz respeito ao algarismo independentemente do local em que ele 

esteja no número. 

 

Exercícios:  

1. Complete o quadro: 

C D U Valor Posicional/ Relativo Valor absoluto 

2 3 5 200+ 30 + 5 2, 3, 5 

7 8 0   

 3 2   
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2.Usando os algarismos 2, 5 e 8, e sem repiti-los, você pode escrever seis numeros 

naturais , formados por três algarismos. 

a. Quais são esses números? _____________________________________________  

b. Qual é o maior desses números? ________________________________________  

c. E o menor? ___________  

d. Qual é o sucessor do maior número que você escreveu ______________  

e. Qual é o antecessor do menor número que você escreveu? ___________ 

3. No quadro abaixo, estão escritos alguns números naturais. 

 

Qual é a cor do quadrado que está escrito: 

a. O antecessor de 1010? ________________________  

b. O sucessor de 1039? _________________________ 

c. c. O antecessor de 1000? ______________________  

d. O sucessor de 1499? __________________________  

4. Veja na linha abaixo os números naturais escritos. 

17 38 125 214 223 

0 410 56 87 111 

a. Quais são os números pares? _______________________________________  

b. Quais são os números ímpares? _____________________________________  

Conteúdo: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

Sistema de Numeração Decimal 

O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base, nele os 

algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são utilizados para contar unidades, dezenas e 

centenas, e assim sucessivamente. Nesse sistema, quando colocamos o número 0 à 

direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicá-lo pela base, isto é, por 10. 

Características do sistema decimal: 

No sistema de numeração decimal, os números são organizados com base no 

agrupamento de algarismos indo-arábicos, e com eles é possível escrever qualquer 

número. 

Algarismos indo-arábicos → 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Cada um deles representa certa quantidade de unidade, veja: 
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Veja que a continuação do desenho de unidades é trabalhosa, por isso, vamos entender 

melhor o que são as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, e assim por 

diante. 

- Um dos principais aspectos desse sistema é que: a cada 10 unidades, formamos 1 

dezena (10); 

- De cada 10 dezenas, formamos 1 centena (100); 

 - E de cada 10 centenas, formamos 1 unidade de milhar (1.000),  

Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 

10. 

10 unidades → 1 dezena   (10)                      

10 dezenas → 1 centena  (100)          

10 centenas → 1 unidade de milhar (1.000) 
 

Conteúdo: ORDENS E CLASSES. 

No sistema de numeração decimal cada algarismo representa uma ordem, começando 

da direita para a esquerda e a cada três ordens temos uma classe. 

  

. 
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Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em 
classes (blocos de 3 ordens), colocando um ponto para separar as classes, começando 
da direita para a esquerda. 

 

Exemplo: 
7.283 

Primeiro, separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos 
um ponto para separar o número: 7. 283. 

No quadro acima vemos que 7 pertence a classe dos milhares e 283 a classe das 
unidades simples. Assim, o número será lido como: sete mil, duzentos e oitenta e três. 

Exercício:  

Represente no Quadro Valor de Lugar (QVL) os números abaixo: 

 

3ª Classe 2ª Classe              1ª Classe 

Milhões Milhares Unidades 

9ª 
ordem 

8ª 
ordem 

7ª 
ordem 

6ª 
ordem 

5ª 
ordem 

4ª 
ordem 

3ª 
ordem 

2ª 
ordem 

1ª 
ordem 

C D U C D U C D U 

     7 2 8 3 

      2 8 3 
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CIÊNCIAS 

Conteúdo: O CICLO DA ÁGUA 

O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres 
vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para 
diversos processos e, posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais 
processos que ocorrem no ciclo da água, podemos destacar a evaporação da água 
devido à ação do Sol, a condensação do vapor de água e a formação das nuvens e 
precipitação. 

Etapas do ciclo da água 

A energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da 
água. É essa energia que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O 
Sol também promove a transpiração das plantas e dos animais. O vapor de água 
liberado nesses processos fica na atmosfera e sobe para camadas mais altas. Em 
grandes altitudes, a temperatura local é mais baixa, fazendo com que o vapor de água 
condense-se e forme as nuvens.  

Observe as principais etapas do ciclo da água: 

     
            Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do pequenas 

gotículas de água. Com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada, até que 

a água cai em forma de chuva (precipitação). Vale destacar também que a água pode 

ser liberada na forma de neve ou granizo. 

A chuva, ao atingir a superfície terrestre, pode seguir diferentes caminhos. 
A água pode, por exemplo, acumular-se em rios, lagos e oceanos, e também se infiltra 
no solo, tornando-se parte dos lençóis subterrâneos.  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reaproveitamento-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-vaporizacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-importancia-do-sol-para-os-seres-vivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/os-rios.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lagos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/oceanos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/chuva.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/granizo.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lencol-freatico.htm
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A água presente na superfície terrestre pode 
também ser usada pelos seres vivos. Os animais, por 
exemplo, utilizam-na para sua hidratação. As plantas, por 
sua vez, fazem-no por meio da sua absorção 
pelas raízes que possuem. 

A água utilizada por esses seres vivos retorna 
para o ambiente posteriormente. Além da transpiração, 
os animais podem devolvê-la ao ambiente pela urina, 
fezes, respiração e decomposição. As plantas também 
liberam a água por meio 
da transpiração, gutação (eliminação da água no estado líquido pela planta) e 
decomposição. 

Importância do ciclo da água 

O ciclo da água é importante, pois garante que a água circule constantemente 
pelo nosso planeta. Imagine, por exemplo, que os animais a consumissem, mas que 
ela não retornasse ao meio? Com o tempo, essa importante substância não existiria 
mais no nosso planeta e, consequentemente, não haveria mais vida. Como sabemos, a 
água é fundamental para qualquer ser vivo, uma vez que ela faz parte da composição 
do seu corpo, ajuda no transporte de substâncias e participa de reações 
químicas importantes. O ciclo da água é importante para a sobrevivência de todos os 
seres vivos do planeta. 

Não podemos esquecer-nos de que o ciclo da água é fundamental também 
para a economia. A produção de energia e a agricultura, por exemplo, são dois ramos 
da economia extremamente dependentes das chuvas. 

Exercícios:  

1.De acordo com o texto, qual a importância do Ciclo da água? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

2.Quais são os principais processos do ciclo da água destacada no texto? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Releia as etapas do Ciclo da água e crie seu desenho abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-raizes.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-da-decomposicao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/gutacao.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:ypyfp8mkmny&q=https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjUvaqtlbbpAhVcGLkGHRqmAkYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1nSsnQPZkSY-3vfklSiZU5
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/transformacoes-quimicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/transformacoes-quimicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura.htm
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HISTÓRIA 

Conteúdo: COMO AS CIDADES SE DESENVOLVERAM. PARTES DE UMA CIDADE. 

Cidade é o local em que vivem muitas pessoas e onde são encontrados: casas, 
prédios, ruas, lojas, bancos, hospitais, escolas, igrejas, etc. 

A cidade deve oferecer serviços públicos de qualidade, tais como ruas 
asfaltadas, energia, esgoto, água tratada, transporte público, entre outros, sempre com 
o objetivo de colaborar para que as pessoas que vivem na cidade tenham uma boa 
qualidade de vida. 

Como as cidades se desenvolveram? 

A cidade como conhecemos hoje não era assim desde o início. Ela sofreu 
muitas transformações, sempre acompanhando o desenvolvimento do mundo. 
Antigamente as pessoas se mudavam e, juntas, formavam uma vila ou povoado. 
Conforme esse vilarejo crescia, formavam-se as cidades.                                                                                            

Esse desenvolvimento foi em decorrência das 
pessoas mudarem do campo para a cidade, em busca 
de melhores condições de vida. Esse fato é 
denominado êxodo rural, momento em que as pessoas 
mudam para a cidade e começam um novo estilo de vida. 

As cidades também foram crescendo 
com a criação e ampliação das indústrias, 
pois as pessoas chegavam à cidade para 
trabalhar nas fábricas. Isso colaborou para o 
crescimento de outros pontos das cidades, 
como os supermercados, bancos, hospitais, 
escolas, pois as pessoas que vivem na cidade 
necessitam de vários serviços para 
terem qualidade de vida.                                                                          

Quais são as partes de uma cidade? 

As cidades são divididas em 
pequenas partes, denominadas bairros, 
que são o local onde muitas pessoas 
moram, estudam, trabalham e convivem 
umas com as outras. Por exemplo, a casa 
onde você mora e a escola em que você 
estuda estão localizadas em uma rua, 
que faz parte de uma quadra. O conjunto 
de quadras, diferentes casas, comércios e praças formam o bairro.                                                                            

De modo geral, os bairros são formados por 
diversas moradias, sendo chamados bairros 
residenciais. Os comércios que existem neles são para 
atender às necessidades dos moradores. Nos bairros 
residenciais, encontramos normalmente ruas que não 
possuem muito fluxo de carros e ônibus, além de 
serem menores e com mais fluxo de pessoas. 

Vilarejo 

Cidade 

Bairro 

Bairro residencial 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/servicos-publicos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/condicoes-para-a-qualidade-de-vida-nas-cidades.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-rua.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/os-bairros.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-casa.htm
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 Também vamos encontrar bairros 
que são predominantemente voltados para 
o comércio e serviço, são os 
chamados bairros comerciais ou centros 
da cidade. Nos bairros comerciais, é mais 
comum encontrarmos avenidas, que 
permitem grande quantidade de fluxo de 
carros e ônibus.    

Exercícios:                                                                                                                      

 1.Assinale V para as afirmativas VERDADEIRAS e F as afirmativas FALSAS. 
 a) (   ) Os bairros comerciais são espaços voltados para o comércio e diversos serviços.      
 b) (   ) As ruas não apresentam muito fluxo de carros e ônibus. 
 c) (   ) Os bairros são lugares formados por diversas quadras e que as pessoas moram.    
 d) (   ) O êxodo rural não permite que as pessoas criem novas vidas. 
 

2. Que tipos de serviços públicos as cidades devem oferecer? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

3. De acordo com o texto, escreva como as cidades se desenvolveram? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

       4.Qual fato  foi denominado êxodo rural? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

      5. Quais são as partes de uma cidade? 

_____________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Conteúdo: MAPAS: REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO. IMPORTÂNCIA DOS MAPAS. 

Entenda o que são os mapas, para que eles são utilizados e quais são as suas 

principais funções!  

Os mapas são instrumentos de 
representação da realidade. Isso 
significa que eles reproduzem uma 
determinada área do espaço para que 
assim possamos nos localizar no 
espaço, saber onde ela se encontra ou 
obter informações diversas a respeito. 

Bairro Comercial 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-comercio.htm
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Imagine, por exemplo, que você está diante de um pequeno cachorro. Então, 
você resolve desenhá-lo, tentando reproduzir, com o máximo de detalhes, as 
características dele, tais como a cor, o tamanho, a sua aparência, etc. O seu desenho 
será, dessa forma, uma representação desse cachorro e, assim, quem olhar para o 
desenho terá ao menos uma ideia de como é o animal de estimação. 

Com os mapas acontece mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que 
existe uma proporção entre uma área real e a sua representação em forma de mapa. 
Essa proporção é chamada de escala. Ela permite que áreas imensas (ou até o mundo 
todo) possam caber dentro de um pedaço de papel!  

O mundo inteiro pode ser representado em apenas uma imagem!  
Vamos supor que a escala do mapa seja de 1:3000. Isso significa que, a cada 1 

centímetro do mapa, temos 3000 centímetros do espaço real, o que é o mesmo que 30 
metros. Vale lembrar que cada mapa tem a sua própria escala e ela costuma aparecer 
no canto do próprio mapa em questão.  

Os mapas possuem, como já dissemos, muitas funções. Eles podem nos ajudar 
a localizar uma rua, um endereço ou nos auxiliar a pensar no melhor caminho de 
deslocamento entre um endereço e outro. Em outros casos, eles podem nos fornecer 
informações, como a distribuição da população em um determinado país ou o tamanho 
das cidades de um estado, entre inúmeras outras possibilidades. Os mapas, portanto, 
possuem uma grande importância. 
 
 Exercício:  

 E você, gostaria de fazer um mapa? Então que tal começar por algum 
lugar que você esteja habituado, como o caminho da sua casa à escola 
ou ao supermercado? Utilize uma das páginas em branco ao final da 
apostila, papelão ou até mesmo no chão e tente desenhar esse 
percurso, imaginando que você está vendo tudo do céu. Com certeza, 
com o tempo, você estará mais acostumado com os mapas e poderá 
utilizá-los para ir a qualquer lugar! 

ATENÇÃO: Tire uma foto do seu mapa e mande para o grupo do WhatsApp.  

IMPORTÂNCIA DOS MAPAS 

Você sabe qual é a função e importância dos mapas? Leia e descubra! 

Apesar de serem praticamente imprescindíveis em nossas vidas, muitas 
pessoas não conseguem entender a importância dos mapas. Através deles 
representamos o espaço e as diferentes localidades da Terra. 

Os mapas são representações da realidade, eles ilustram de forma reduzida uma 
determinada área da Terra ou do espaço geográfico. Mais do que simplesmente um 
desenho ou uma imagem, os mapas são uma forma de comunicação, uma maneira 
que as pessoas têm de expressarem e compartilharem informações. 

Diante disso, podemos enumerar a seguir as principais utilidades dos mapas:  

a)localização: através dos mapas, podemos nos situar sobre os diferentes lugares do 
mundo, descobrir a rota de um determinado percurso a ser realizado ou descobrir onde 
nos encontramos caso estejamos perdidos (principalmente se conhecermos 
as Coordenadas Geográficas).   

b) comunicação: como já afirmamos, os mapas são uma forma de comunicação. 
Através deles podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos. 

https://escolakids.uol.com.br/importancia-dos-mapas.htm
https://escolakids.uol.com.br/coordenadas-geograficas.htm
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c) conhecimento: os mapas podem ser lidos, pois representam uma forma de 
linguagem. Sendo assim, além de simplesmente localizarem os pontos da Terra, podem 
caracterizá-los, designando os seus significados através de cores e símbolos que 
devem ter os seus conteúdos expressos na legenda. Assim, observando os mapas, 
podemos aprender sobre várias coisas, como as vegetações do mundo, os índices de 
urbanização, entre outros incontáveis fenômenos terrestres. 

d) medir distâncias: com os mapas, podemos calcular algumas distâncias, fazendo o 
uso da escala, que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real da área 
representada. Considere o exemplo a seguir: 
Um mapa possui a seguinte escala: 1: 1000, ou seja, cada um 1 cm no mapa equivale 
a 1000 cm na área real, isto é, 10 metros. Portanto, se uma rua desse mesmo mapa 
tiver 2 cm, obviamente ela terá 20 metros no mundo real. 

Existem vários sites em que você pode observar e conhecer melhor o mundo por 
meio dos mapas. Neles você pode ampliar ou diminuir a escala, percorrer ruas e 
conhecer lugares que você nunca foi sem sair de casa! Os mais conhecidos são 
o Google Maps e o Maplink, que fornecem informações sobre o trânsito e as ruas das 
cidades, além do IBGE Países, que oferece a localização e algumas informações sobre 
todos os países. 

Exercícios:  

a. O que são mapas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

b. Quais são as principais utilidades dos mapas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

c. Agora, escolha uma utilidade, a que você achou mais interessante e escreva o 

porquê de sua escolha. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

d. Coloque V para as afirmativas VERDADEIRAS e F para as afirmativas FALSAS. 

Sobre os mapas podemos dizer que: 

 (   ) Os mapas são representações da realidade. 

 (   ) Através dos mapas representamos o espaço e as diferentes localidades da Terra. 

 (  ) Os mapas são uma forma de comunicação. Através deles podemos dizer e 

descrever o espaço onde vivemos.           

 (   ) Os mapas não possuem muitas funções. 

 (   ) Os mapas podem nos ajudar a localizar uma rua, um endereço ou nos auxiliar a 
pensar no melhor caminho de deslocamento entre um endereço e outro. Em outros 
casos, eles podem nos fornecer informações, como a distribuição da população em um 
determinado país ou o tamanho das cidades de um estado. 

https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
http://www.maplink.com.br/
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php


 

 
 

22 ESCOLA MUNICIPAL EDGARD PAIVA AGUIAR 

ENSINO RELIGIOSO 

Conteúdo: QUEM EU SOU. MINHAS EMOÇÕES. 

Exercícios:  

1. Conhecendo-me como pessoa especial! Observe as afirmações e assinale as 

alternativas que lhe parecem mais corretas: 

Perguntas Sim Não 

Eu estou sempre ouvindo experiência dos mais 
velhos. 

  

Gosto de ajudar o próximo   

Estou sempre buscando ser uma pessoa melhor   

Quando me vejo em situação difícil perco a 
cabeça. 

  

Colaboro com meus pais sou obediente.   

Nos momentos difíceis busco não perder a fé.   

A vida das pessoas é tomada de emoções a todo o momento. Isso é uma forma de 

representar os sentimentos da pessoa. 

2.  Escreva no quadro abaixo coisas que deixam você feliz e coisas deixam você triste. 

O que me deixa triste O que me deixa feliz 

 
 

 

 

ARTES 

Conteúdos: BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS POR CÂNDIDO PORTINARI. 

Leia:  

Brincadeiras e Brinquedos por Cândido Portinari (1903-1962) 
 

     Um dos maiores artistas brasileiros do século XX 
retratou com grande emoção a cultura, a infância, as 
mazelas e as questões sociais do Brasil, contribuindo para 
que a cultura brasileira fosse reconhecida em âmbito 
internacional. 
     Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo numa 
cidadezinha chamada Brodowski em 30 de dezembro de 

https://1.bp.blogspot.com/-lZbjdN9Qj2w/XrSYJ6Fz7gI/AAAAAAAACeA/lYkeBY0FZXIsvJtQM9FZVZLqoFzlPotJgCNcBGAsYHQ/s1600/E.jpg
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1903. Filho de imigrantes italianos teve uma infância pobre numa fazenda de café. 
Desde muito cedo já expressa gosto pela arte, começando a pintar com nove anos de 
idade. 
 
Obras de brincadeiras e brinquedos feitos por Cândido Portinari    

                                                   

 
 
Exercícios:  
 
 Faça uma entrevista com um adulto e escreva as respostas. 
1 – Onde brincava? _____________________________________________________  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2 – Quais eram os brinquedos de sua época e de que eram feitos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3 – Como eram as brincadeiras, cite algumas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
4_ Formule outras perguntas ao entrevistado relacionadas ao assunto e escreva-as 
abaixo:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Meninos Brincando 
Palhacinhos na gangorra, 1957 

Futebol,1935 Meninos soltando pipa, 1947 

https://1.bp.blogspot.com/-GM6EusRp6AM/XrSYJ06bicI/AAAAAAAACd4/ny1jP9dBxEYhvH1au7jJUtZGynfiIPXGwCNcBGAsYHQ/s1600/F.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-sxf4D7_vOLE/XrSYLrABIQI/AAAAAAAACeQ/eFaMkBZEG6E8oEhTV2X1NgrwpmpsgkylgCNcBGAsYHQ/s1600/K.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--zMT3DVaoSY/XrSYJ7SIKOI/AAAAAAAACd8/LE4_P_VnDhsnHBd6CHey5njq_G-8HAAKQCNcBGAsYHQ/s1600/G.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YxDfjuh8so4/XrSYLYkUq_I/AAAAAAAACeM/dekbObU8bJoeBY-rpZjAcWZjAU-4f6NnwCNcBGAsYHQ/s1600/J.jpg
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5 – Desenhe em uma das folhas em branco no fim deste Caderno de Estudos, a 
brincadeira que você mais gosta, pinte bem colorido, pode ser lápis de cor, canetinha, 
giz de cera ou tinta guache. 

 
ATENÇÃO: NÃO DEIXE DE TIRAR UMA FOTO DA SUA ATIVIDADE E 
ENVIAR EM NOSSO GRUPO. 
 

LÍNGUA INGLESA 

Conteúdo: ANIMALS & GREETINGS 
 

Hello, amiguinhos. Aqui é o professor Vander.  

Vamos prosseguir com nossos estudos em Língua Inglesa. Neste volume, vamos 

retomar o aprendizado sobre os ANIMALS, dando prosseguimento ao que vimos no 

volume 1. Além disso, vamos aprender alguns GREETINGS. 

Você deve seguir as orientações. Se tiver dificuldades, peça ajuda. 

● Você sabia que a palavra HELLO remete a OLÁ e BYE-BYE remete a TCHAU? 

Leia e repita as palavras em voz alta para as pessoas de sua casa. 

HELLO                      BYE-BYE 

Exercícios: 
1. Complete as letras que faltam para escrever as palavras “Olá” e “Tchau” em inglês. 

 
 
 
 
 
 

2. Complete o corpo da GIRAFFE. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do mundo. 
 

Olá, alunos(as). É hora de se movimentar. Vamos aprender sobre o bumerangue e 

construir um com objetos simples que temos em casa. 

. 

● O bumerangue é um objeto de arremesso, usado como arma ou em práticas 

desportivas, que tem a particularidade de, depois de atirado, regressar sempre 

ao ponto de partida. 

 
Exercício: 
O grande barato de se brincar com um bumerangue é que ele volta sozinho depois de 
arremessado. E o melhor é que dá para fazer um com papelão reciclado. Encontre um 
papelão, “durex”, elástico ou cola, uma tesoura, uma caneta e uma régua, e construa 
um bumerangue. 

● Corte dois pedaços de papelão no tamanho de uma régua de 30 cm; 
● Cole e/ou amarre os dois pedaços no centro dos papéis, como na 

imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais assista ao vídeo a seguir, na plataforma Youtube: 

   

Disponível no link:https://www.youtube.com/watch?v=PNPkriTnUeg 

 

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

