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CARTA nº 03 
 
AOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
 

Estamos vivendo uma situação atípica... Diferente em todos os sentidos... Não podemos 

fazer aglomerações e somos obrigados a usar máscaras... Aulas presenciais estão 

suspensas... Professores elaborando atividades em casa... Pais tendo que ajudar os filhos 

com as atividades escolares... Filhos não querendo realizar as atividades porque não 

estão na escola... E, assim por diante... 

Calma!!!... Essa situação é passageira e os professores estão cientes das dificuldades 

que muitos alunos têm no momento de realizar as atividades. Então, não se preocupem, 

todas essas atividades e conteúdos abordados nas apostilas serão retomados pelos 

professores quando as aulas voltarem ao normal, seja em 2020 ou 2021. 

Agora pensem se seus filhos e nossos alunos, nesses 5 meses, estivessem sem fazer 

nenhuma atividade escolar... Seria mais cômodo para os professores e até para os 

pais/responsáveis, mas para os seus filhos/alunos a perda seria maior (porque, pela 

vontade dos filhos/alunos eles não realizariam nenhuma atividade escolar). Por isso, mais 

uma vez pedimos: calma!!! 

Sabemos que algumas atividades são mais fáceis, outras mais difíceis, mas tenha certeza 

que todas elas estimulam a escrita, a leitura, a interpretação de texto, o cálculo e a 

criatividade. 

Os alunos são capazes de realizar todas as atividades, só é preciso calma e persistência. 

Aquela mesma calma e persistência que eles têm quando estão brincando, jogando no 

celular ou assistindo filme e desenho. 

Em relação as notas (principalmente as baixas), também não se estressem, os 

professores vivem isso diariamente na escola e sempre buscam soluções para reverter a 

situação e fazer com que os alunos aprendam. Como disse anteriormente: essa é uma 

situação diferente daquela que estávamos acostumados e as atividades serão retomadas, 

ai então, na presença dos professores, os alunos poderão tirar todas as dúvidas. 

Outro pedido aos pais/responsáveis é que não façam as atividades pelo seu filho. Nesses 

meses de atividades remotas, os professores já receberam várias atividades preenchidas 

por outras pessoas, e que não corresponde com a letra do aluno. Nesses casos (quando 

as atividades forem respondidas com “letras” que não seja do aluno), as atividades serão 

desconsideradas, não contabilizando na “nota final”. 

É PRECISO TRABALHAR EM CONJUNTO E, NESSE MOMENTO, A PRIORIDADE É 

CUIDAR DA NOSSA SAÚDE. 

 
Secretaria Municipal de Educação 

Bela Vista do Toldo – SC, 20 de agosto de 2020. 
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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

 
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias da 

semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
03/08 

Terça-Feira 
04/08 

Quarta-Feira 
05/08 

Quinta-feira 
06/08 

Sexta-Feira 
07/08 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Produzir um 
texto baseado 
em uma lenda 
de sua região. 
 
GEOGRAFIA  

- Ler o texto 
informativo do 
Folclore de cada 
região brasileira.  

MATEMÁTICA 
- Aumentar a 
concentração e 
a atenção 
através do jogo 
dos 7 erros. 
 
HISTÓRIA 

- Ler o texto 
sobre a cultura 
da região Norte. 

CIÊNCIAS  
- Usar a 
criatividade na 
construção do 
Bumba meu 
boi de 
reciclável. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Reconhecer o 
que é Amor. 

LINGUA 
PORTUGUESA 

- Produzir um 
texto com base 
nos contos de 
antigamente. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Desenvolver 
agilidade e 
coordenação 
motora. 
 

MATEMÁTICA  
- Realizar 
cálculos 
matemáticos. 
 
ARTE 

- Resgatar 
lendas que 
fazem parte do 
folclore 
brasileiro 
reconhecendo 
assim a 
diversidade da 
cultura local. 
 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
10/08 

Terça-Feira 
11/08 

Quarta-Feira 
12/08 

Quinta-feira 
13/08 

Sexta-Feira 
14/08 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Ler e 
interpretar o 
texto referente 
ao Folclore. 
 
GEOGRAFIA 

- Realizar 
atividades 
referentes ao 
Folclore.  

MATEMÁTICA 
- Fazer cálculos 
para resolução 
de problemas. 
 
HISTÓRIA  

- Lembrar de 
datas 
comemorativas 

CIÊNCIAS 
- Usar a 
criatividade na 
construção do 
Saci Pererê de 
reciclável. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Reconhecer o 
que é Amor. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Realizar 
atividades 
referentes aos 
ditados 
populares. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

- Desenvolver 
agilidade e 
coordenação 
motora. 
 

MATEMÁTICA  
- Comemorar o 
dia do 
estudante. 
 
ARTE 

- Construir o 
conceito de 
lendas 
desenvolvendo 
a criatividade e 
linguagem. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
17/08 

Terça-Feira 
18/08 

Quarta-Feira 
19/08 

Quinta-feira 
20/08 

Sexta-Feira 
21/08 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Realizar 
atividades 
referentes aos 
provérbios. 
 
 
GEOGRAFIA  

- Observar uma 
paisagem natural 
e reproduzi-la. 
 

MATEMÁTICA 

- Realizar 
cálculos 
matemáticos. 
 
 
HISTÓRIA  

- Resolver 
atividades 
referentes ao 
Folclore 
brasileiro. 

CIÊNCIAS  

- Analisar o 
plantio e cultivo 
de plantas. 
 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Respeitar e 
amar para 
viver bem. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Trabalhar de 
forma criativa os 
provérbios. 
 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

- Desenvolver 
agilidade e 
coordenação 
motora. 

MATEMÁTICA  

- Resolver 
problemas 
matemáticos. 
 
 
ARTE 

- Reconhecer a 
importância da 
riqueza cultural 
do folclore 
estimulando o 
raciocínio 

 

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!! 

 

ESTUDE!!! 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Brincar Brincar Brincar Brincar Brincar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Assistir Brincar Assistir  Brincar  Assistir  

Brincar Brincar Brincar Brincar Brincar 

Ajudar nas 

tarefas da casa 

Ajudar nas 

tarefas da casa 

Ajudar nas 

tarefas da 

casa 

Ajudar nas 

tarefas da 

casa 

Ajudar nas 

tarefas da casa 

- Cuide de sua 
saúde 
- Beba água 
- Evite doces e 
refrigerantes 
- Lave bem as 
mãos 
- Evite 
aglomerações  

- Cuide de sua 
saúde 
- Beba água 
- Evite doces e 
refrigerantes 
- Lave bem as 
mãos 
- Evite 
aglomerações 

- Cuide de sua 
saúde 
- Beba água 
- Evite doces e 
refrigerantes 
- Lave bem as 
mãos 
- Evite 
aglomerações 

- Cuide de sua 
saúde 
- Beba água 
- Evite doces e 
refrigerantes 
- Lave bem as 
mãos 
- Evite 
aglomerações 

- Cuide de sua 
saúde 
- Beba água 
- Evite doces e 
refrigerantes 
- Lave bem as 
mãos 
- Evite 
aglomerações 
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GEOGRAFIA 03/08/2020 

Leia o texto abaixo referente ao Folclore (Tempo aprox. 20min.) 

O que é folclore? 
         A palavra Folclore, segundo o dicionário significa conjunto das tradições, conhecimentos 
ou crenças populares expressas em provérbios, contos ou canções. 
        Folclore é tudo que simboliza os hábitos do povo, que foram conservados através do 
tempo, como conhecimento passado de geração em geração, por meio de lendas, canções, 
mitos, hábitos (incluindo comidas e festas), utensílios, brincadeiras, enfeites. 
        Para conhecermos a história de um povo, de um país ou de uma região é importante que 
conheçamos a sua cultura, suas tradições, ou seja o seu folclore. O folclore é também uma 
forma de manifestação cultural dos povos. 
       Desde 1965, no Brasil, temos um dia oficial para comemoramos as nossas tradições 
folclóricas: o dia 22 de agosto é o dia do folclore. 
O que faz parte do nosso Folclore? 
      As canções de ninar que são passadas de pais para filhos, cantigas de roda, brincadeiras, 
jogos, lendas e mitos, superstições, artes. Além disso, as danças típicas das regiões e as 
festas típicas como a Festa do Boi (do Boi-bumbá ou Bumba-meu-boi que recebe outros 
nomes dependendo do estado) as festas juninas, Carnaval, o Maracatu entre outras são todas 
manifestações do nosso folclore. 
          Os utensílios usados por nossos antepassados (brancos, negros e índios) para caça, 
pesca, artesanato e outros, tudo faz parte do folclore. 

As lendas Brasileiras são originárias da mistura dos povos, da nossa colonização, da 
nossa cultura. 

As lendas não são mentiras, e nem verdade absolutas, são histórias que passam por 
gerações, e nelas são acrescentados elementos, mas contudo resistem ao tempo e povoam 
o imaginário, são como livros, só que não são lidas e sim ouvidas. 

Mito é o Personagem a qual a lenda trata, pois a Lenda é a História sobre o determinado 
Mito. 
 
Lendas mais comuns nas regiões do Brasil: 
                                                                         Na Região Sudeste 

Região Norte 

- O Boto 

- Vitória-Régia 

- Curupira ou Caipora 

- Mapinguari 

- Boitatá 

- Saci-Pererê 

- A Origem do Pirarucu 

- A Origem do Peixe-Boi 

- Capelobo 

- Mula- Sem- Cabeça 

- Lobisomen 

- A Origem da Mandioca 

- Onça Maneta 

- Onça- Boi 

- A origem da Lua 

- A Origem do Guaraná 

- Iara 

- Cuca - A origem do Sol 

- O Diabinho da garrafa 

- Cobra -Honorato 

- Matita Perêra 

- Bicho Papão 

 

Na Região Nordeste: 

- Vaqueiro Misterioso 

- Negro D’Água 

- Cabra Cabriola 
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- Cuca 

- O Diabinho da garrafa 

- Quibungo 

- Lobisomen 

- Saci-Pererê 

- Capelobo 

- Mula- Sem- Cabeça 

- Origem da Mandioca 

- Caipora e Curupira 

- Bicho- Papão 

- Bicho-Homem 

- Cabeça de Cuia 

 

Na Região Centro-Oeste: 

- Saci- Pererê 

- Nedro-D’Água 

- Caipora e Curupira 

- Arranca-Línguas 

- Onça maneta 

- Cuca 

- Lobisomem 

- Bicho- Papão 

- Diabinho da Garrafa 

- Pai do Mato 

 

- Onça maneta 

- Cuca 

- Lobisomem 

- Bicho- Papão 

- Procissão das almas 

- Mão cabeluda 

- Caipora e Curupira 

- O Diabinho da garrafa 

- Quibungo 

- Saci-Pererê 

- Mula- Sem- Cabeça 

 

Na região Sul 

- Cuca 

- Lobisomem 

- Bicho- Papão 

- Saci-Pererê 

- Mula- Sem- Cabeça 

- O Diabinho da garrafa 

- A Gralha Azul 

- O Negrinho do Pastoreio 

- Procissão das almas 

- Mão cabeluda 

- Caipora e Curupira 

- João de Barro 

- Boitatá

LINGUA PORTUGUESA (Tempo aprox.. 60min.) 

Escolha uma das lendas da região Sul do Brasil, escreva no espaço abaixo e depois faça um 

desenho bem legal sobre a lenda escolhida. 

Não esqueça de colocar o nome da lenda.  

........................................................................................ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

ILUSTRAÇÃO DA LENDA  (Pode ser usado recortes ou desenhos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMÁTICA 04/08/2020 (Tempo aprox. 60min.) 

     A matemática requer muita atenção e concentração.  

Encontre os 7 erros nos desenhos do folclórico Bumba meu boi e marque com um X. Depois 

pinte bem bonito. 
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HISTÓRIA (Tempo aprox. 20min.) 

O Brasil é um país rico em diversidade cultural devido a sua história de colonização. 
Cada região brasileira tem característica próprias que fazem parte da riqueza deste país. 
Conheça agora uma das lendas da região Norte do Brasil. 
Bumba meu boi. Leia com muita atenção. 

A dança folclórica do bumba meu boi é um dos traços culturais marcantes na cultura 
brasileira, principalmente na região Nordeste. A dança surgiu no século XVIII, como uma forma 
de crítica à situação social dos negros e índios. O bumba meu boi combina elementos de 
comédia, drama, sátira e tragédia, tentando demonstrar a fragilidade do homem e a força bruta 
de um boi. 

O bumba meu boi é resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e 
indígena, com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas. A dança misturada 
com teatro incorpora elementos da tradição espanhola e da portuguesa, com encenações de 
peças religiosas nascidas na luta da Igreja contra o paganismo. O costume da dança do 
bumba meu boi foi intensificado pelos jesuítas, que através das danças e pequenas 
representações, desejavam evangelizar os negros, indígenas e os próprios aventureiros 
portugueses. 

A história que envolve a dança é a seguinte: Um rico fazendeiro possui um boi muito 
bonito, que inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para 
satisfazer sua mulher Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua 
do boi. O fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi e quando o encontra, ele está 
doente. Os pajés curam a doença do boi e descobrem a real intenção de Pai Chico, o 
fazendeiro o perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade. 

O bumba meu boi possui diversas denominações em todo o Brasil. No Maranhão, Rio 
Grande do Norte e Alagoas a dança é chamada de bumba meu boi, no Pará e Amazonas, boi-
bumbá, em Pernambuco, boi-calemba, na Bahia, boi-janeiro, etc. 
 
CIÊNCIAS 05/08/2020 (Tempo aprox.: 2 horas) 

Que tal reaproveitar os materiais que você tem em 
casa e contribuir com a natureza, construindo um bumba meu 
boi. Siga o modelo abaixo e DIVIRTA-SE. 

Esse Bumba meu boi é confeccionado de caixas de 
papelão, que todos temos em casa. Faça ele bem colorido 
com materiais que você tem disponível (papel, tinta, tecidos). 
ABUSE DA CRIATIVIDADE 

OBS: Quem puder mande foto do seu Bumba meu boi no 
Wats da professora e leve-o para a escola no retorno das 
aulas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 06/08/2020 (Tempo aprox. 60 min.) 

RELEMBRANDO 

Folclore é tudo que simboliza os hábitos do povo, que foram conservados através do 
tempo, como conhecimento passado de geração em geração, por meio de lendas, canções, 
mitos, hábitos (incluindo comidas e festas), utensílios, brincadeiras, enfeites. 

Visto que Folclore são tradições, conhecimentos passado de geração em geração, 
converse com seus pais ou avós, sobre as lendas e causos de antigamente. Com certeza eles 
tem muitas coisas que irão enriquecer o seu conhecimento.   

Escolha uma das histórias contadas por eles e anote no espaço abaixo, não 
esquecendo de escrever quem foi que contou a lenda ou o causo. 

 

........................................................................................ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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MATEMÁTICA 07/08/2020 (Tempo aprox. 60 min) 

Perto da fazenda do Sr. Antônio tem um caminho. O Saci Pererê atrapalhou as pessoas 

que passavam por ali. Leia as instruções e pinte o quadrinho onde se encontra cada pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edson, quando se perdeu, estava exatamente no meio do caminho.  Pinte a casa que 

representa onde Edson estava de laranja 

 Silvia está na casa que representa o todo dividido em 4 partes. Pinte-a de azul 

 Marcela está na casa que corresponde o resultado da operação 15 X4. Pinte de 

amarelo 

 Luana perdeu-se na que corresponde o resultado 124: 4. Pinte o lugar de Luana de 

verde. 

 Roberto está na casa que representa o resultado de 58+42 : 5. Pinte a casa com o 

resultado correto de vermelho 
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LÍNGUA PORTUGUESA E GEOGRAFIA 10/08 (Tempo aprox. 50min.) 
 
A Lenda do Saci-Pererê 
 

O Saci-Pererê é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Possuí 
até um dia em sua homenagem: 31 de outubro. Provavelmente, surgiu entre povos indígenas 
da região Sul do Brasil, ainda durante o período colonial (possivelmente no final do século 
XVIII). Nesta época, era representado por um menino indígena de cor morena e com um rabo, 
que vivia aprontando travessuras na floresta. 

Porém, ao migrar para o norte do país, o mito e o personagem sofreram modificações 
ao receberem influências da cultura africana. O Saci transformou-se num jovem negro com 
apenas uma perna, pois, de acordo com o mito, havia perdido a outra numa luta de capoeira. 
Passou a ser representado usando um gorro vermelho e um cachimbo, típico da cultura 
africana. Até os dias atuais ele é representado desta forma.    

O comportamento é a marca registrada deste personagem folclórico. Muito divertido e 
brincalhão, o saci passa todo tempo aprontando travessuras nas matas e nas casas. Assusta 
viajantes, esconde objetos domésticos, emite ruídos, assusta cavalos e bois no pasto etc. 
Apesar das brincadeiras, não pratica atitudes com o objetivo de prejudicar alguém ou fazer o 
mal.  

Diz o mito que ele se desloca rapidamente dentro de redemoinhos de vento, e para 
captura-lo é necessário jogar uma peneira ou um rosário bento sobre ele. Após o feito, deve-
se tirar o gorro (carapuça) e prender o saci dentro de uma garrafa.            Somente desta 
forma ele irá obedecer seu “proprietário”. Este terá o direito de fazer um pedido ao Saci, que 
deverá realizá-lo. 

Mas, de acordo com o mito, o saci não é voltado apenas para brincadeiras. Ele é um 
importante conhecedor das ervas da floresta, da fabricação de chás e medicamentos feitos 
com plantas. Ele controla e guarda os segredos e todos estes conhecimentos. Aqueles que 
penetram nas florestas em busca destas ervas, devem, de acordo com a lenda, pedir sua 
autorização. Caso contrário, se transformará em mais uma vítima de suas travessuras.    

Entre as travessuras preferidas do Saci, podemos citar: esconder brinquedos de 
crianças, dar nó em crina de cavalos, bagunçar as roupas de cama, derramar sal e açúcar na 
cozinha, apagar o fogo de fogões à lenha e assustar as pessoas com um forte e estranho 
assobio. 

A crença neste personagem ainda é muito forte na região interior do Brasil. Em volta 
das fogueiras, os mais velhos contam suas experiências com o saci aos mais novos. Através 
da cultura oral, o mito vai se perpetuando. Porém, o personagem chegou aos grandes centros 
urbanos através da literatura, da televisão e das histórias em quadrinhos.  
 

Interpretação de texto 

1)    Qual é a origem da lenda do Saci? 

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

2)    Qual foi a influencia africana na imagem do Saci? Explique. 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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3)    Descreva o comportamento do Saci. 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4)    Cite as travessuras do Saci. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

5)    De que maneira o Saci se locomove? 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

6)    O que fazer para que o Saci obedeça a seu proprietário? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

7)    Como o mito do saci ficou conhecido nos grandes centros urbanos? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

8)    Qual é a marca registrada do saci ? 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

9)    Qual é o dia do saci? 

........................................................................................................................................ 
 
10)  Marque as alternativas abaixo com verdadeiro (V) ou falso (F). 
 
(   ) O Saci ficou com uma perna só porque foi maltratado pelo seu patrão 
 
(   ) O Saci é um grande conhecedor de ervas medicinais 
 
(   ) O Saci é um personagem que provavelmente surgiu com os índios, mas depois sofreu 
influência da cultura africana 
 
(   ) Uma das travessuras do Saci é assustar crianças desobedientes 
 
 

11- Pinte no mapa abaixo, a região onde surgiu a lenda do Saci 
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MATEMATICA 11/08 (Tempo aprox. 40min.) 

   Nosso Brasil é rico em folclore, incluindo as parlendas. Leia e resolva as atividades 

propostas em cada uma delas. 

"Corre cutia, na casa da tia. 
Corre cipó, na casa da avó. 

Lencinho na mão, caiu no chão. 
Moça bonita, do meu coração ... 

Um, dois, três!" 
         A distancia da casa da cutia até a casa da tia é de 360Km, ela correu 155Km, quanto 
ainda falta para correr? 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

"Dedo mindinho, 
Seu vizinho, 
Pai de todos, 

Fura bolo, 
Mata piolho." 

       
  Um pessoa tem 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, quantos dedos tem 15 pessoas? 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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"Batatinha quando nasce 
se esparrama pelo chão. 
Menininha quando dorme 
põe a mão no coração." 

 
       Na época da colheita, uma fazenda colheu 180K de batatinha na primeira semana, 199 
na segunda e 287 na terceira semana. Quantos quilos de batatinha foram colhidos nas três 
semanas? 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
"Chuva e sol, casamento 

de espanhol. 
Sol e chuva, casamento 

de viúva." 
 
No período de 6 meses choveu no Paraná 1440mm. Qual a média para cada mês? 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
HISTÓRIA (Tempo aprox. 50min.) 

 

O segundo domingo de agosto é o domingo dedicado a alguém muito especial: nossos 

PAIS. É um dia dedicado a uma pessoa que cuida da gente, que dá amor, carinho, atenção, 

que briga quando necessário para nos orientar para o caminho correto. Então, dedique um 

momento para lhe dar um abraço, uma palavra de carinho e um gesto de amor. Segue abaixo 

um cartão para que você possa decorá-lo, recortá-lo e entrega-lo a alguém especial que cuida 

e zela por você. 
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CIÊNCIAS 12/08 (Tempo aprox. 2 horas) 

Nesta atividade vamos continuar com nossos personagens folclóricos e o respeito com 

o meio ambiente. Faça o Saci Pererê usando materiais recicláveis, como , rolo de papel 

higiênico, potes, latas, caixa, entre outros. Use a sua criatividade e imaginação. Quem sabe 

você consiga até coloca-lo dentro de uma garrafa. 

   (Mandar junto com a apostila no dia da entrega para ser avaliado)  

 

LINGUA PORTUGUESA - 13/08 (Tempo aprox. 60min.) 

 

Organiza as frases e reescreva-as abaixo: 
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1- ............................................................................................................................................... 

2- ................................................................................................................................................ 

3- ................................................................................................................................................ 

4- ................................................................................................................................................ 

5- ................................................................................................................................................ 

6- ................................................................................................................................................ 

7- ................................................................................................................................................ 

8- ................................................................................................................................................ 

9- ............................................................................................................................................... 
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14/08 - Outra data muito especial e importante é comemorada no mês de agosto. Dia 11 é 

dedicado à você QUERIDO ESTUDANTE. Enquanto professores, gostaríamos de poder lhe 

dar um abraço carinhoso, parabenizando –os pessoalmente por essa data tão especial.  Como 

isso não é possivel, deixamos esse dia reservado para VOCÊ ... Portanto, curta, brinque, pule, 

cante. Faça aquilo que lhe deixa FELIZ. ..porque este é o nosso objetivo: VÊ-LO BEM E 

FELIZ.  

(Recorte, pinte e coloque em um lugar especial de sua casa) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ESTE DIPLOMA  É DEDICADO Á VOCÊ , 

QUERIDO (A) ESTUDANTE , 

EM RECONHECIMENTO AO SEU 

ESFORÇO E DEDICAÇÃO 

AOS ESTUDOS. 

PRESERVE EM SEU CORAÇÃO 

                                            A ALEGRIA DE SER  ESTUDANTE, POIS  

APRENDER É A ÚNICA COISA 

QUE A MENTE NUNCA SE CANSA,  

NUNCA TEM MEDO, E NUNCA 

SE ARREPENDE. 

COM CARINHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 10/08/2020 (Tempo aprox.  60min ) 

Provérbios e Ditados. 

Provérbios e Ditados são frases curtas que têm a função social de aconselhar e advertir, ao 

mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recurso que 

facilita a memorização. De tradição oral e presente no nosso cotidiano, provérbios e ditados 

fazem parte da cultura popular brasileira e, logo, do nosso folclore. Eles surgem das interações 

cotidianas e são transmitidos oralmente entre gerações. Por isso, geralmente, os autores 

dessas expressões são anônimos. 

1- LEIA COM ATENÇÃO, COMPLETE OS PROVÉRBIOS E DITADOS COM AS 

PALAVRAS QUE FALTAM. 

a) Água mole, pedra dura, tanto bate até que ........................ 

b) A pressa é a inimiga da..................................... 

c) À noite todos os gatos são............................. 

d) A voz do povo é a voz de ...................................... 

e) Caiu na rede, é ............................ 

f) Casa de ferreiro, espeto de ...................................... 

g) Cachorro que late não......................................... 

h) Cavalo dado não se olha os ................................................. 

i) De grão em grão, a galinha enche o ............................................... 

j) Filho de peixe, ............................................ é. 

2- ESCREVA UMA FRASE COM CADA PALAVRA.  

a) Transmitem 

........................................................................................................................................ 

b) Rimas 

........................................................................................................................................ 

c) Memorização 

........................................................................................................................................ 

d) Tradição 

........................................................................................................................................ 

e) Cultura 

........................................................................................................................................ 

f) Folclore 

........................................................................................................................................ 
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3-  ESCREVA COM SUAS PALAVRAS O SIGNIFICADO DOS SEGUINTES PROVÉRBIOS:

  

Exemplo: Cavalo dado não se olha os dentes. 

Esse provérbio significa que não devemos criticar um presente ou algo que nos é dado, 

mesmo que não seja de nosso agrado. A ideia aqui é sempre agradecer em vez de ser crítico. 

a) Caiu na rede, é peixe. 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

b) Cada macaco no seu galho. 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

c)  Antes só do que mal acompanhado. 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

GEOGRAFIA (Tempo aprox.  50min ) 

Paisagem Natural... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 

Paisagem natural é aquela que apresenta somente a natureza. Sendo assim, a paisagem 

natural não sofreu ação antrópica (interferência humana).  

1- DESENHE E PINTE UMA PAISAGEM NATURAL QUE ESTEJA PERTO DE SUA CASA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- AGORA, DESCREVA O QUE A PAISAGEM TEM DE BONITA. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

3- MORAMOS NO BRASIL QUE É NOSSO PAÍS, SANTA CATARINA QUE É NOSSO 

ESTADO E PLANALTO NORTE É NOSSA REGIÃO. PINTE DA COR QUE VOCÊ PREFERIR 

NO MAPA A REGIÃO NORTE CATARINENSE.  

 

 

MATEMÁTICA 11/08/2020 (Tempo aprox. 1h 30min) 

1-ESTUDAR A TABUADA 2,3,4,5,6,7,8 E 9 E FALAR PARA ALGUÉM DA FAMÍLIA.  

Assinatura de quem ouviu a tabuada............................................................................ 

2- ARME E RESOLVA AS OPERAÇÕES.  

a) 4673+ 3850= 

b) 8940+ 7450 

c) 90362-49036= 

d) 70372-58435= 

e) 6539x 65= 

f) 7042x 84= 

g) 8438x 93= 
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3- O SACI ESTÁ COM OS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES!!! CONFIRA SE VOCÊ 

ACERTOU AS OPERAÇÕES. VEJA O RESULTADO E PROCURE AQUI O NÚMERO 

EXATO. ESCREVA COMO SE LÊ OS NÚMEROS E PINTE O SACI. 

784.734=  
 
                                                           
11.937= 
 
 
8.523= 
 
 
41.326 
 
 
425.035= 
 
 
591.528= 
 
 
16.390 
 
 

 

 

 HISTÓRIA 

1- LEIA COM ATENÇÃO E COMPLETE AS FRASES. (Tempo aprox. 30min ) 

Folclore pode ser entendido como um conjunto de tradições, conhecimentos, crenças 
populares, lendas, provérbios, brinquedos, artesanatos, comidas, músicas, enfim, tudo que 
compõe a memória de um povo por gerações. Sendo assim, ele expressa o jeito especial de 
cada povo para compreender os acontecimentos do cotidiano. 

Reconhecer a importância cultural do folclore, sobretudo, o folclore brasileiro, é 
fundamental para preservação do patrimônio cultural da nossa gente, visto que representa a 
forma particular que temos de entender o que acontece. Nesse sentido, a escola ao 
proporcionar ao aluno o contato com esse patrimônio, os tornará conhecedor, criador e ou 
divulgador da cultura popular, o que vem contribuir para o fortalecimento da nossa memória 
cultural. 

Nessa perspectiva, realizar um trabalho sobre algumas manifestações culturais 
brasileiras, fundamentalmente, justifica-se pela busca da valorização das nossas tradições e 
pelo desejo de que elas permaneçam no imaginário popular por muitas gerações. 

 
a) O jeito especial de cada povo para compreender os.................................... do cotidiano. 

b) Folclore pode ser entendido como um conjunto de ............................................. 

c) Tudo que compõe a ........................... de um povo por gerações. 
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d) A escola ao proporcionar ao aluno o contato com esse ........................., os tornará 

......................., criador e ou ....................... da cultura popular. 

e) A valorização das nossas tradições e pelo desejo de que elas permaneçam no 

..........................popular por muitas gerações. 

 

CIÊNCIAS 12/08/2020 (Tempo aprox. 50 min.) 

1- SABEMOS QUE PARA NÓS FAZERMOS UM PLANTIO DEVEMOS TER EM MENTE O 

QUE VAMOS PLANTAR, QUAL É A ÉPOCA QUE SE PREPARA A TERRA, SEMEADURA, 

PLANTIO E COLHEITA. ENTÃO CONVERSE COM A FAMÍLIA E ESCREVA AQUI SOBRE: 

O QUE VAI PLANTAR ..................................................................................... 

QUAL É O MELHOR MÊS ....................................................................................... 

O CLIMA DEVE ESTAR ......................................................................................... 

QUANDO VOU COLHER ............................................................................................ 

2- QUANDO FALAMOS EM PLANTAR SABEMOS QUE TEM O DIA, MÊS, LUA E O TEMPO 

CERTO PARA FAZER ISSO, SENÃO VEM AQUELES VELHOS DITADOS .... EX: PLANTAR 

COUVE NO MÊS DE AGOSTO, SÓ FLORESCE ... 

ENTÃO CONVERSE COM SUA FAMÍLIA E ESCREVA AQUI TRÊS VELHOS DITADOS DAS 

PLANTAÇÕES.  

1-................................................................................................................................................. 

2-................................................................................................................................................. 

3-................................................................................................................................................. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 13/08/2020 (Tempo aprox. 1h 20min.) 

1- LEIA COM ATENÇÃO OS PROVÉRBIOS. 

 Cavalo dado não se olha os dentes. 

 O boi engorda é com o olhar do dono. 

 Macaco velho não pula em galho seco. 

 Gato escaldado tem medo de água fria. 

 Cachorro que late não morde. 

 Caiu na rede é peixe. 

 Cada macaco no seu galho. 

 Leite de vaca não mata bezerro. 

 De grão em grão a galinha enche o papo. 
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2- ESCOLHA DOIS PROVÉRBIO E FAÇA A DOBRADURA DE DOIS ANIMAIS. ESCREVA 

O PROVÉRBIO NA PARTE DE CIMA DA BOCA DO ANIMAL. (Entregar junto com a 

apostila) 

1º Uma folha branca;2º Dobra ao meio e cola e a parte maior; 3º Dobra em 4 vezes formando 

um M; 4ª Faz o rosto do bicho que você escolheu.... Criatividade.  5º Escreva o provérbio no 

fantoche.  

 

3- Pinte o desenho da gravura e escreva seis frases relacionadas com o desenho. 

1.................................................................................................................................................. 

2.................................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................................. 

QUEM AJUDA AMIGO É “ 
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 MATEMÁTICA 14/08/2020 (Tempo aprox.  50min ) 

1- ESTUDAR A TABUADA 2,3,4,5,6,7,8 E 9 E FALAR PARA ALGUÉM DA FAMÍLIA.  

ASSINATURA DE QUEM OUVIU A TABUADA................................................................... 

2- RESOLVA OS PROBLEMAS COM MUITA ATENÇÃO E DEDICAÇÃO.  

Não esqueça de colocar a resposta de cada problema. Use o verso (outro lado da folha 

para resolver as questões. 

a) Uma pista de corrida tem 468 metros. João adora correr, e todos os dias faz 9 voltas na 

pista. Quantos metros João corre todos os dias? 

.................................................................................................................................................... 

b) A escola comprou 38 caixas de livros, cada caixa veio 69 livros. Quantos livros a escola 

comprou? 

.................................................................................................................................................... 

c) No parque vai haver um show de Zezé di Camargo e Luciano.  Eles já venderam 463 

ingressos no valor de R$ 78,00 cada. Quanto de dinheiro os donos do parque já arrecadaram 

na venda desses ingressos?  

.................................................................................................................................................... 

d)  Paula comprou 2058 figurinhas e ganhou mais 1930. Quantas figurinhas Paula tem agora? 

.................................................................................................................................................... 

e) Rafael tem 63 galinhas, 48 patos e mais 84 pintinhos. A professora tem 62 galinhas, 26 

patos e 53 pintinhos. Quantos animais tem os dois juntos? E quem tem mais o Rafael ou a 

professora? 

.................................................................................................................................................... 

f)  Joana ganhou na loteria R$ 23.640,00 e fez uma doação de R$ 6.904,78 Quanto Joana 

ainda ficou? 

.................................................................................................................................................... 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

06/08/2020 

1 – Corrida da Estátua  

Para essa atividade vamos brincar de corrida da estátua. Marque um lugar de saída e um 

lugar de chegada. Você vai ficar no local de saída e vai pedir para o papai ou mamãe ajudar 

você. Ao comando do papai ou da mamãe você vai sair correndo e quando ele gritar estátua, 

você vai parar, e ficar nessa posição por um tempo sem se mexer. Depois disso o pai ou a 

mãe vai voltar a dar o comando de correr novamente, até você chegar no lugar marcado. 

 

13/08/2020 

2 – Jogo de Boliche 

Para esse jogo de boliche, vamos usar garrafas PET, ou latinhas ou qualquer objeto que você 

possa deixar em pé. Vamos usar uma bola de meia ou qualquer outro tipo de bola que você 

tiver em casa. Coloque essas garrafas no chão e fique a 3 metros de distância dos objetos. 

Com 3 tentativas você deverá derrubar todas as garrafas. Para dificultar, vá aumentando a 

distância entre você os objetos a serem derrubados. 

 

20/08/2020 

3 – Atividades Físicas  

Vamos desafiar a família e fazer exercícios físicos, lembrando que é muito importante para 

nossa saúde. Escolham 3 exercícios (polichinelo, agachamento, alongamento, pular, dançar) 

dos vários que fazíamos na escola e façam 10 repetições, 3 vezes para cada exercício. Se 

seus pais não quiserem fazer os exercícios, não desanime, faça você, pois como disse 

anteriormente, os exercícios fazem bem para a saúde.  
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ARTE 
07/08/2020 
 
NOME: _______________________________________________________________ 
 
ARTE - FOLCLORE BRASILEIRO 

Nossas primeiras atividades serão baseadas no Modernismo Brasileiro, mais especificamente 
na obra de Tarsila de Amaral do Movimento Pau-Brasil, movimento esse que visava o resgate 
da cultura brasileira por meio da arte. Tarsila do Amaral fez isso registrando contos e lendas 
que faziam parte do seu imaginário infantil, como vemos na imagem da obra abaixo, A CUCA. 
 
ATIVIDADE 1: 

Observe atentamente como Tarsila retrata a CUCA em sua Obra, depois pinte bem bonito: 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.falandodeartes.com.br/2018/03/modernismo-brasileiro-3ano.html
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14/08/2020 
NOME: _______________________________________________________________ 

 
ARTE - FOLCLORE BRASILEIRO 
ATIVIDADE 2: 
Assim como Tarsila do Amaral, a proposta agora é fazer um desenho baseado na lenda da 
CUCA. 
Acredito que todos conhecem essa lenda de diferentes formas, então você vai usar sua 
imaginação e criatividade para criar a sua representação da CUCA. 
Em forma de desenho, não esqueça de pintar. CAPRICHE na sua obra: 
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21/08/2020 
NOME: _______________________________________________________________ 
ARTE - FOLCLORE BRASILEIRO 
ATIVIDADE 3: 

Brinque com o trava-língua, repetindo cada vez mais rápido! Depois tente acertar as 
adivinhas abaixo, boa sorte. 
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ENSINO RELIGIOSO 
05/08/2020 e 12/08/2020 

 
ALUNO (A): ...........................................................................4ºANO 
 
ATIVIDADE 01 

1-Na atividade abaixo, você irá completar as palavras com as letras que faltam. Depois irá 
preencher o poema usando estas palavras. 
Não esqueça de colorir a atividade. 
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ALUNO (A): ...........................................................................4ºANO 
 
 
ATIVIDADE 02 

 

 

 

 

 


	O que é folclore?
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