
 

 

Município de Santa Isabel 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

   

PÁGINA COMO REALIZAR ATIVIDADE 

 

 

48,49 

 

 

 

Página 48 

Exercício 2 
Peça para criança fazer a leitura das páginas 44 a 47 da história em 
quadrinho e responda as questões a, b, c, d, e, f e g, se necessário 
peça para que releia as páginas novamente com um familiar. 
 

Exercício 3 

Em seguida, peça para a criança ler  atentamente com um familiar o 
título da história e responder as atividades a e b. 
 

Exercício 4 
 
Atividade a 
 
Peça para a criança observar o formato da borda de cada quadrinho. 
Se necessário for, peça para numerar (cada quadro) e observar com 
bastante atenção cada quadro da história assinalando a resposta 
correta. 
 

Atividade b 
Pergunte a criança se estas histórias são reais ou são do mundo 
imaginário. Peça para que ela leia com atenção junto a um familiar e 
responda a questão b. 
 

Exercício 5 

Peça para a criança ler as questões a e b e responder  marcando 
um x na alternativa correta. 
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Exercício 6 

Peça para criança ler com bastante atenção às páginas 44  a 47, 
numerar os quadrinhos e responder as questões a, b, e c. 
 

Exercício 7 

Peça para criança responder oralmente às questões a, b, c, d, e e, 
fale que ela deverá reler os três últimos quadrinhos. 
 

Exercício 8  
Peça para a criança realizar no caderno esta atividade. Ela deve 
localizar e copiar da história em quadrinho os trechos referentes às 
lendas: Iara, Boto e Caboclo D’água e copie. 
 



No exercício: A palavra é sua, diga à criança que ela vai 
reescrever a história sobre uma lenda. 
 

 

Peça à criança para acessar o link abaixo e assistir a lenda ( se a 
criança não tiver acesso à internet, ela pedirá a seu professor  ou 
algum familiar para contar-lhe a história da lenda da Vitória Régia) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w56Z6FG8fp8 

 

2- Após assistir o vídeo, peça a criança para reescrever a história 
em seu caderno sobre a lenda da Vitória Régia com riquezas de 
detalhes. Em seguida, peça para ler a lenda que escreveu, se 
necessário a criança deve fazer as correções, se ela quiser poderá 
fazer uma ilustração bem bonita da história. 
 
3- Lembre a criança para que ela não se esqueça que a lenda tem 
início, meio e fim. 
 

 

4-Peça à criança para fotografar a sua lenda e enviar para o 
professor. 
 
Caso a criança não tenha acesso ao grupo de whatsapp, o 
responsável pela criança pode ler a lenda da Vitória Régia, umas 
três vezes e após deve pedir que ela escreva a história 
 
 

VITÓRIA-RÉGIA 

Segundo a lenda indígena da Vitória-régia, tudo começou 
quando uma índia chamada Naiá descobriu que a lua 
transformava moças em estrelas. 

A cultura indígena diz que a lua (guerreiro forte), ao se 
esconder por detrás das montanhas, levava para si as 
moças de sua preferência e as transformavam em estrelas. 

Na esperança de virar uma estrela, a índia perseguia a lua, 
subindo e descendo as montanhas, nas proximidades de sua 
tribo, tupi-guarani. Mas a lua nada fazia com Naiá, nem a 
levava nem a transformava em estrela. 

Em uma noite de lua cheia, ao ver a imagem da lua 
refletida sobre as águas de um riacho, a índia se atirou 



sobre a imagem, acreditando que o guerreiro a estava 
chamando. Com isso, se afogou e nunca mais foi vista por 
ninguém. 

Em homenagem à índia, os integrantes de sua tribo 
passaram a acreditar que as flores que nasciam na Vitória-
régia significavam o renascer de Naiá. Por isso, a planta é 
também conhecida como “estrela das águas”, em 
homenagem à índia. E suas flores, que são brancas, só se 
abrem à noite para serem iluminadas pela luz da lua. 
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Fale à criança que ela vai estudar todos os resultados possíveis de 
um experimento aleatório. Pergunte à criança se ela sabe o que é 
aleatório (aleatório quer dizer que depende do acontecimento 
incerto). 

Peça à criança para ler a situação-problema e explique a ela que 
nesse jogo cada um escolhe uma opção, par ou ímpar, e comunica 
ao adversário em voz alta. Com as mãos escondidas, ambos 
pensam em uma quantidade. Quando decidirem, falam ‘já’ e 
mostram uma das mãos usando os dedos para representar a 
quantidade. Em seguida, contam-se os dedos dos dois jogadores e 
vence quem tiver acertado se número de dedos, é par ou se é 
ímpar.  

Após, peça para responder a situação-problema de Daiane e 
Marcelo. 
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Fale à criança que ela estudará sobre probabilidade e 
possibilidade, explique que a: 

A probabilidade representa números associados aos diferentes finais 
para uma situação em andamento, sendo que cada final em si 
caracteriza uma possibilidade. 
Vamos entender o que é Possibilidade e probabilidade: 
Possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza. 
Quando dizemos: Pode ser que chova hoje! Há possibilidade de 
chuva, mas não é certeza que vai chover. 

Imagine que você jogou uma moeda para cima, nesse caso há duas 
possibilidades, ela pode cair do lado cara ou coroa, a cara seria a 
efígie da República ou o "homenageado" e a coroa, o lado do valor. 

 
Moeda, duas faces e duas possibilidades 

A mesma ideia para um jogo de dado: ao lançar um dado temos seis 
possibilidades para o lado que cairá para cima, como mostra a 
imagem. 



 

Dado: 6 faces e 6 possibilidades 
Assim, podemos desenvolver nosso Raciocínio Combinatório que 
é a maneira de calcular o número total de possibilidades de um 
caso. Vamos lá! 
Júlio tem três camisetas e três bonés de cores diferentes. Quais são 
as possibilidades de ele sair para passear sem repetir as peças? 

Vamos raciocinar: Com cada camiseta ele pode usar três bonés 
diferentes; então multiplicaremos o número de camiseta vezes o 
número de bonés. 

3 x 3 = 9 Possibilidades 

Só que na Probabilidade tem-se uma estimativa de quanto pode e 

quanto não pode acontecer. No caso da moeda, por exemplo: 

50% de sair cara 

50% de sair coroa 

Por que 50%? 
A probabilidade de sair coroa é uma de duas 

possibilidades. Representamos 1/2 = 0,5 
Multiplicamos por 100 para obter o valor em 

porcentagem: 0,5 x 100 = 50 

  

Vamos calcular a probabilidade: Ao atirar um dado, qual a 

probabilidade de sair o lado 5 voltado para cima? 

O dado possui 6 lados, o lado 5 é uma possibilidade desses seis 

lados, então representamos pela fração 1/6 = 0,16 x 100 = 16%. A 

probabilidade de sair o lado 5 para cima é de 16%.Vamos calcular a 

probabilidade: Ao atirar um dado, qual a probabilidade de sair o lado 

5 voltado para cima? 

 

 

Pergunte à criança: 



 Como saber quantas são as possibilidades de resultado ao 
lançarmos um dado? 

 É possível determinar qual o resultado de cada lançamento? 
 

Leia o problema para a criança. 

Guilherme está brincando com um dado. Ao fazer um lançamento, é 
possível saber qual o número será sorteado ? Pergunte quais são os 
números possíveis de serem sorteados. Quais são os números que 
tem no dado ? 

 

Após, mostre a ela a resposta de que ao lançar um dado pode-se ter 
como resultado qualquer uma de suas faces. 

 

 

Pergunte à criança: 

 

Quais números pode-se obter ?  

A quantidade de números pares e ímpares são as mesmas ? Quais 



são os números pares e ímpares ? 

 

Exercício 1 

Peça à criança para observar o dado abaixo e responder as 
atividades a, b,c, d e e. 

 

Exercício 2 

Peça à criança para prestar atenção no exercício porque o 
lançamento será de dois dados ao mesmo tempo e responda as 
atividades a,b e c. 

Exercício 3 

Peça à criança para ler e fazer as atividades a, b e c (páginas 50 e 
51). 

Atividade a 

O professor vai lançar novamente 10 vezes os dois dados. 

Peça à criança para fazer uma previsão do produto dos números 
que podem sair na face inferior dos dados e deve anotar no livro 
didático. 
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Atividade b 

Peça à criança para anotar no quadro o produto dos números que 
saíram a cada lançamento dos dados feito pelo professor. 

Lançamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resultados           

 

Atividade c 

Pergunte à criança quantas vezes saiu o produto que escolheu no 
item a ? 

Exercício 1 

Peça à criança para ler o exercício: 

Luana lançou um dado como o que está representado abaixo e 
observou a quantidade que saiu na face superior.  



 

Pergunte à criança: - A chance de sair uma quantidade par é maior, 
menor ou igual à chance de sair uma quantidade ímpar ? Por quê ? 

Exercício 2 

Peça à criança para ler as situações-problema e responder as 
atividades a e b. 

Ana vai sortear um livro para a turma de 30 alunos e colocou dentro 
de uma urna pedaços de papel com números de 1 a 30. 

Exercício 3 

Peça à criança para ler a situação-problema e resolvê-lo. 

Em sua sala de aula há mais chance de ser escolhido ao acaso um 
menino ou uma menina ? Por quê ? 
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Exercício 4 

Peça à criança para ler a situação-problema e resolver as atividades 
a e b. 

Exercício 5 

Peça à criança para recortar as figuras da aba e usar para 
determinar quantas duplas podem ser formadas com essa 
quantidade de crianças. Ela deve usar as iniciais dos nomes de cada 
criança, escrevendo as duplas formadas. 

 

Atividade a 

Felipe, Ana, Bianca, Luana e Gustavo participam de uma atividade 
em duplas. Usando as iniciais do nome, peça à criança para verificar 
quantas duplas podem ser formadas utilizando as iniciais de cada 
nome. Veja as crianças: 

 



Exemplo de dupla: 

 

Felipe = F   Ana = A 

Uma dupla: FA 

Atividade b 

Pergunte à criança: A chance da dupla formada a ser composta 
apenas por meninas é maior ou menor do que ser apenas por 
meninos ? Por quê ? 
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Página 50 
 
A leitura entrou na roda 
 
Texto em verso e prosa. 
 
Atividade 1 
Peça para criança fazer a leitura silenciosa do texto 1 e  2, depois faça a leitura 
em voz alta para o familiar. 
Observe que os dois texto está escrito cada um de uma forma. Até a forma de 
ler é diferente. Um está em verso o outro em prosa. 
 
Página 51 
 
Atividade 2 
Peça para a criança responder oralmente às questões a e b.  
 
Atividade 3 
Peça para criança responder  a questão a e b. 
 
Atividade 4 
Peça para criança escrever o nome do personagem folclórico. 
 
Atividade 5 
Peça para criança reler o texto 2 e complete as frases das questões a  e b. 
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Atividade 6 
Peça para a criança reler com bastante atenção e relacione os assuntos no 
parágrafos. 
 
Atividade 7 
Peça para criança escrever as características de Iara no pequeno texto depois 
faça um desenho. 
 
Atividade 8 
Peça para a criança observar novamente o texto 1 e faça um quadro em cada 
estrofe. Agora responda a questões a e b. 
 
Atividade 9 
Peça para a criança localizar no texto 1 as características das questões a  e b e 
reescreva no espaço indicado. 
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Fale à criança que ela vai realizar atividades sobre tabelas e gráficos. 

Peça à criança para observar as imagens e as suas quantidades de brinquedos 
criados no Brasil entre os anos de 2013 e 2016. 

 Após peça para responder as atividades a,b e c. 
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Exercício 1 

Peça à criança para observar o gráfico dos professores dos quintos anos de uma 
escola que registraram a quantidade de doação de brinquedos e responder as 
questões a, b,c,d, e, f e g. 
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Peça à criança para continuar resolvendo as situações-problema das atividades h 
e i. 

Exercício 2 

Peça à criança para ler a situação-problema:  

Cubos mágicos são os itens mais vendidos por uma fábrica de brinquedos de 
madeira. No gráfico de barras está registrada a produção e a venda do brinquedo 
nos quatro últimos meses do ano passado.  

 

 

 

Após observar o gráfico, peça à criança para responder: 

Atividade a 

Em que mês ocorreu a maior produção de cubos mágicos ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade b 

Quantos cubos mágicos foram vendidos em setembro ? 
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Exercício 1 

Peça para a criança observar no mapa (página 22) e circular o nome de 
cidades localizadas próximas ao Rio Nilo. 

Os alunos deverão circular as cidades de Alexandria, Menfis, Tebas< 
Napata, Méroe e Axum. 

Exercício 2 

Peça à criança para conversar com um familiar sobre as semelhanças 
entre os monumentos egípcios e aqueles construídos por outros reinos 
situados próximos ao Rio Nilo.  

Após a conversa com um familiar diga à criança que tanto no Egito 
Antigo, como em outros reinos estabelecidos próximos ao Nilo são 
encontradas construções semelhantes, como as pirâmides, obeliscos, e 
templos dedicados a divindades egípcias. Essas construções estão 
relacionadas à reliogiosidade dos povos da região. 

Exercício 3 

Peça à criança para observar no mapa o traçado em vermelho, após 
pergunte o que as setas indicam.  
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Peça para a criança fazer a leitura dos textos sobre: O governante em 
Cuxe e o Reino de Axum 
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26,27 

Peça para a criança ler os exercícios das páginas 26 e 27 e mostrá-los a seu 
professor  a atividade para verificar se está correta. 
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Página 22 
Mobilidade populacional 
Peça para criança realizar a leitura da página 22 e 23, na qual o 
assunto a ser tratado é sobre  a mobilidade populacional, e migração 
e ou deslocamentos populacionais.  
 

Página 23 
 

Fale à criança que no  link abaixo, segue uma página com uma 
atividade em QR Code, ela pode acessar o link ou utilizar o QR 
Code do seu próprio celular e aprender mais sobre as Migrações no 
Brasil. 
 
http://digital.aprendebrasil.com.br/IMP/51/GLA23 
 

 
 
 
(caso a criança não tenha acesso à internet, ela deve fazer as 
atividades do Livro Didático). 
 

 

Atividade 1 

Peça para criança ler a questão 1 e responder de acordo com as 
informações lida no texto. 
 

Atividade 2 

Peça para criança ler a questão 2 e responder de acordo com as 
informações contidas no texto. 
 

Atividade 3 

Peça para criança ler a questão 3 e responder de acordo com as 
informações do texto lido. 
 

Atividade 4 

Peça para a criança ler e assinalar as alternativas corretas sobre as 
migrações  que ocorrem no território brasileiro. 
 
Atividade 5 
No material de apoio, peça para acriança observar os mapas de migrações 

internas de 1950-1970 e o de 2000 e responder as questões a, b e c. 
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Páginas 24, 25   
Peça para criança fazer a leitura das páginas 24, 25  observando as 
imagens com bastante atenção e os gráficos neles exposto. 
Páginas 26 
Em seguida, peça para a criança para realizar as atividades a,b e c 
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Páginas 28 e 29 

Fale à criança que existem diversas doenças e problemas de saúde 
relacionados ao sistema digestivo  e aos nutrientes e muitos são as 
causas. 

Pergunte à criança se ela sabe o que é herança genética, diga que a 
leitura que ela irá realizar vai falar sobre a herança genética, a 
desnutrição, intolerâncias e alergias alimentares. 

Peça à criança para ler o texto sobre Digestão e saúde e responda as 
questões da página 30. 
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Página 56 

Peça à criança para ler as situações-problema das atividades c,d e e 
resolvê-las e mostrar a seu professor as respostas. 

Exercício 3 

Peça à criança para ler a situação-problema e observar as imagens  
sobre a venda de ursos de pelúcia antes do Natal no pictograma  

Pergunte à criança se ela sabe o que é pictograma, após fale a ela 

que: 

Pictogramas são representações de objetos e conceitos traduzidos 
em uma forma gráfica extremamente simplificada. 

 

 

Fale a ela que um urso equivale a 18 ursos de pelúcia. 

Continuação das atividades da página 57 

Atividade a 

Peça à criança para observar a tabela e preenchê-la com as 
informações do pictograma (página 56). 

Ela deve escrever o título, os dias da semana e calcular a 
quantidade de ursos de pelúcia. 



Título = 

Semana Quantidade de ursos de pelúcia 

Primeira  9 x 18 ursos (um urso equivale a 18 ursos) = 162  

Segunda  

Terceira  

Nas atividades b e c, peça à criança para ler as situações-problema  
e resolvê-las. 

Exercício 4 

Peça à criança para observar as informações na tabela sobre as 
quantias arrecadadas por uma loja de brinquedo com as vendas de 
bonecas e carrinhos nos três primeiros meses. 

Venda de bonecas e carrinhos 

 

Meses 

Quantidade de brinquedos 

Bonecas Carrinhos 

Janeiro 250 300 

Fevereiro 350 250 

Março 400 450 

 

A seguir, peça à criança para representar em um gráfico de colunas 
(página 58) as informações da tabela acima. 

Fale à criança que um quadradinho representa 50, peça para pintar 
o gráfico de acordo com a quantidade da tabela. Ela deve escolher 
duas cores: sendo uma para bonecas e outra para os carrinhos. 

Exemplo: 

             Boneca 

             Carrinhos       

              

Após terminar o gráfico, a criança deve mostrá-la a seu professor. 

 

Na educação financeira: 

Pergunte à criança o que ela faz quando ganha algum dinheiro: 
gasta tudo de uma vez ou separa uma parte para guardar no 
cofrinho ?  

Fale à criança que aprender a poupar é muito importante, pois 
guardando dinheiro pode-se gastá-lo mais tarde em algo que 
realmente será preciso ou pode-se fazer uma reserva para utilizar no 
futuro. 

 



Peça à criança para realizar uma pesquisa junto a seus familiares 
como se comportam quando ganham algum dinheiro. 

Ela deve reunir-se com três pessoas (pode ser seus familiares) para 
construir em uma folha de papel uma tabela e um pictograma para 
representar o resultado da pesquisa. Peça para destacar as moedas 
da página de adesivos para a construção do pictograma. 

 

 

Exemplo de tabela: 

Poupança de dinheiro 

 

Meses 

Quantidade de dinheiros guardados 

João Maria 

Janeiro 10,00 30,00 

Fevereiro 25,00 25,00 

Março 18,00 18,00 

 

Exemplo de pictograma para a criança fazer com as moedas do 
material de apoio 
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Nas páginas 25 e 26, pedir à criança para responder as questões: a, 
b,e c de acordo com a leitura das páginas 23 e 24. 
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Página 53 
Pergunte à criança se ela sabe o que são sinais de pontuação. Espere a 
criança responder, após, peça para assistir ao repente do Quintal da Cultura 
sobre os sinais de pontuação. (caso não tenha acesso a internet, a criança 
deverá fazer as atividades do livro didático). 
 
 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TNbI-YpFfKw 
 
Em seguida, pergunte se ela gostou do repente  e se ela sabe o que é repente. 
( conhecido também como Cantoria) é uma arte brasileira baseada no improviso 
cantado, alternado por dois cantores, daí o nome repente. O Repente na 
Cantoria de viola é desenvolvido por dois cantores acompanhados por violas na 
afinação nordestina. 
 
Pergunte à criança quais são os sinais de pontuação que ela conhece. Abaixo, 
encontra-se os sinais de pontuação e para que servem. 
 



 

 

 

 
 
Exercício 1 
 
No texto Iara, da página 50, o autor usa palavras que rimam e encantam. Peça 
à criança para localizar no poema as palavras que rimam com as palavras e 
pinte-as de acordo com a legenda e copie-as. 
 
 
Exercício 2 
Peça para a criança ainda no texto 1 página 50 localize nos versos as 
pontuações abaixo e transcreva no espaço indicado. 
 
Faça uma pesquisa das funções dessas pontuações citadas. 
 
Vírgula. 
Ponto e vírgula. 
Ponto final. 
 

A produção textual da lenda em prosa da página 54 será dada num outro 
momento pelo professor da sala. 

 


