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MATERIAL COMPLEMENTAR ESCOLAR 
 

 
PREZADAS FAMÍLIAS: SEJAM BEM-VINDAS AO NOSSO MOMENTO DE 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA 
ISABEL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 
. AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA AS CRIANÇAS 
E JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO 
DE QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ 
ABORDADOS PELOS NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS 
FORAM ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA. 
 
ESTÁ PREPARADO? PARA AUXILIÁ-LOS, LEIAM COM ATENÇÃO AS DICAS 
ABAIXO: 
– ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO LONGO 
DA SEMANA. 
– IMPORTANTE QUE A CRIANÇA TENHA UM LUGAR TRANQUILO PARA 
REALIZAR AS ATIVIDADES. 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
– OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS AUXILIAR NAS ATIVIDADES, 
POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS PELAS CRIANÇAS. 
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O brigadeiro faz parte das festas infantis, mas você sabe há quanto tempo esse 

docinho passou a ser saboreado no Brasil? Para descobrir, leia o texto para 

responder as questões de 1 a 5. 

 

 

 

Brigadeiro No Brasil, dos doces que se comem em uma só bocada, 

também fizeram sucesso os feitos à base de leite condensado. O leite grosso 

açucarado fez sucesso logo que chegou por aqui, no final do século 19, em 

parte porque seu transporte em latas era fácil. No entanto, popularizou-se nas 

receitas só nos anos 1940, quando os docinhos de aniversário, junto com os 

bolos com velinhas, ficaram na moda. O nome “brigadeiro” é uma homenagem 

ao militar Eduardo Gomes, que tentou ser presidente do Brasil em 1945. O 

versinho de sua campanha rimava assim: “Vote no Brigadeiro, que é bonito e é 

solteiro!”. Apesar de ter perdido as eleições para Eurico Gaspar Dutra, ele ficou 

imortalizado pela bolinha de chocolate. Por ser pegajoso, às vezes era usado 

pelas crianças para promover bombardeios durante as festas. Dizem que as 

mães, na tentativa de salvar as roupas de domingo dos filhos, passaram a rolar 

os docinhos no chocolate granulado, diminuindo, assim, o poder de cola. O 

mesmo vale para o beijinho de coco, cajuzinho e olho de sogra, que eram 

passados no açúcar. 

ZAPPI, Lucrecia. Mil-folhas: A história ilustrada do doce. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 27. 1.  

 

1-O texto trata, principalmente, sobre 

 ( A ) a história do brigadeiro. 

 ( B ) as diferentes receitas de brigadeiro. 

 ( C ) a campanha de Eduardo Gomes à presidência do Brasil.  

 ( D ) a chegada do leite condensado ao Brasil. 
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2- A receita de brigadeiro popularizou-se no ano de:  

(A) 1945 

(B) 1940 

(C) 1930 

(D)  2010 

 

3- Dizem que as mães, na tentativa de salvar as roupas de domingo dos filhos, 

passaram: 

(A) a rolar os docinhos no chocolate granulado, diminuindo, assim, o poder 

de cola. 

(B) a proibir seus filhos de comer brigadeiros. 

(C) a proibir as brincadeiras dos filhos. 

(D) a rolar os docinhos no açúcar para ficar mais bonito. 

 

4-Conforme o texto anterior, os docinhos de festa passaram a ser recobertos 

de granulados ou açúcar porque: 

 A ) essa cobertura disfarçava o sabor do docinho, que nem sempre era feito de 

leite condensado.  

( B ) as mães achavam que, com essa cobertura, a mesa de festa ficava mais 

bonita.  

( C ) as crianças manchavam as roupas com os doces que jogavam umas nas 

outras.  

( D ) o militar Eduardo Gomes serviu os doces dessa maneira e eles fizeram 

muito sucesso. 
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Brigadeiro: Doce que consiste em bolinhas feitas à base de leite condensado 

cozido e chocolate, cobertas com chocolate granulado; negrinho. 

http://michaelis.uol.com.br/ 

 

5- O gênero textual que apresenta as características do texto acima é  

( A ) conto.  

( B ) narrativa.  

( C ) cartão-postal. 

 ( D ) verbete 
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AGORA, É A VEZ DE PRODUZIR O SEU TEXTO 

Crie uma receita de um “sanduíche”. De acordo com a sua composição, ela 

deverá ser dividida em duas partes: ingredientes e modo de fazer.  

Lembre-se também de  

• Criar um título; 

 • Utilizar corretamente as palavras que indicam as ações do modo de fazer 

(passe, corte ou cortar, passar);  

• Explicar detalhadamente cada processo;  

• Incluir todos os ingredientes e todas as etapas, do “modo de fazer” na 

sequência em que aparecem. 
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VAMOS PRATICAR ATIVIDADES DE MATEMÁTICA ? 

 

 Observe o gráfico a seguir e depois responda as perguntas. 

   

1-Sobre o que o gráfico está informando? 

__________________________________________________________ 

2- Ao juntarmos todos os anos, qual o total de ovos vendidos? 

__________________________________________________________ 

3- Entre os anos de 2006 e 2008, qual a diferença na venda dos ovos? 

__________________________________________________________ 

4- As crianças da professora Soraia estavam jogando cartas. Estas são as 
cartas que estão sobre a mesa na vez de Simone jogar: 

200 600 200 300 300 500 200 

a) Ela retirou Retire as cartas que formam uma unidade de milhar da mesa, 
escreva os seus valores na linha abaixo: 

______________________________________________________________ 

b) Para formar mais uma unidade de milhar com as cartas que sobraram na 
mesa, qual carta ela precisa retirar do monte? 

______________________________________________________________ 

 

 


