
 



 

 

                                                                   

                                                      

  

ASSISTA O VÍDEO, SE TIVER ACESSO A INTERNET. VOCÊ VAI VER E OUVIR UMA MÚSICA SOBRE A HISTÓRIA DE NOSSO 

MUNICÍPIO. O HINO NÃO É OFICIAL, MAS REPRESENTA O NOSSO SENTIMENTO POR ESTE LUGAR EM QUE VIVEMOS! 

https://www.facebook.com/jabora.municipio/videos/952474991467063/ 

 

https://www.facebook.com/jabora.municipio/videos/952474991467063/


31 DE AGOSTO 

 

 

 Hoje na aula de História, vamos ler mais um pouco sobre a Imigração no Brasil. A música que você 

ouviu da página anterior representa os imigrantes que vieram para Jaborá também: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Use o espaço abaixo para responder as perguntas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 DE SETEMBRO  

 

 Em Matemática: 

 

Hoje é dia de testar seus conhecimentos!! Vamos fazer um simulado!! 

 

 

 

 

 



 

 

 Aproveite o dia de hoje para ler um livro. Depois que você leu, escreva o nome do livro lido e o autor aqui: 

 

 

 



02 DE SETEMBRO 

 

 Em Português, vamos ler alguns textos informativos com atenção para responder as perguntas.  

 
 

 
 

 
 



 

 

 

VAMOS RESOLVER ALGUNS DESAFIOS??? COLOQUE A RESPOSTA ABAIXO DA IMAGEM 

(caso não consiga, mande mensagem para a prof.) 

   

 



03 DE SETEMBRO 

 

 Na aula de Português. Leia este texto, ele é informativo: 

 

 

 



 

 Na aula de Matemática: 1- Leia com atenção a atividade seguinte e responda abaixo da imagem de cada 

pessoa. CASO TIVER DÚVIDA PODE MANDAR MENSAGEM PARA A PROFESSORA. 

 

2. Observe o cartaz e responda: 

 
          Se considerarmos que a sorveteria dispõe de 3 
sabores e 2 tipos de recipientes. Quantos tipos 
diferentes de sorvete podem ser montados?  
(   ) 2            (   ) 3              (   ) 5             (   ) 6 
 
4. Marcelo foi a uma lanchonete em que o cliente monta 
seu próprio sanduíche. O cliente pode escolher entre 3 
variedades de pães e 6 tipos de recheios. De quantas 
maneiras diferentes Marcelo pode montar um 
sanduíche escolhendo uma variedade de pão e um tipo 
de recheio? 
(   ) 2             (   ) 3            (   ) 9             (   )18 
 

3. Observe abaixo os 3 pares de tênis e os 3 pares de 
meias que Mariana comprou.  
 

 
Quantas combinações diferentes ela poderá fazer ao 
usar cada par de tênis com cada par de meias? 
(   ) 3           (   ) 6            (   ) 9              (   ) 12 
 
5. Juca tem 4 calções de cores diferentes: verde, 
vermelho, azul e amarelo e 3 camisetas também de 
cores diferentes: branca, bege e marrom. De quantas 
maneiras diferentes Juca pode se vestir? 
(   ) 3              (   ) 4                (   ) 7                (   )12 

6. Em uma lanchonete há 3 tipos de sanduíches: cachorro-quente, hambúrguer e misto, e 2 tipos de suco: de laranja 
e de uva. De quantas maneiras diferentes Amélia poderá lanchar, sabendo que irá comer 1 sanduíche e tomar um 
suco? Escreva todas as maneiras possíveis. Começamos e você continua... 
Cachorro-quente e suco de laranja, 

___________________________________________________________________________________________ 



04 DE SETEMBRO 

 

 Hoje é dia de produção de texto, coloque sua imaginação em ação!!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                  Agora é com você: Leia o Cordel do Coronavírus (Autor: Tião Simpatia) 

 Nesta atividade, você deverá gravar sua leitura (pode ser só a sua voz caso não quiser em vídeo) e mande 
para sua professora. Vamos observar como está a sua leitura. Capriche!  

I 
Como um rastilho de pólvora 
A COVID 19 
Espalha-se pelo mundo 
E o pânico promove! 
Mas tem gente que “faz hora”, 
Ironiza, ignora 
Esse perigo iminente. 
Prevenção é o remédio 
Ainda que cause tédio 
Ficar em casa é prudente. 

II 
Mas quando ficar em casa 
Não for uma opção? 
O jeito é entregar a Deus 
E pedir Sua proteção. 
Nem preciso repetir 
Quais os métodos a seguir 
Pois sei que você já sabe... 
Que Deus abençoe seu dia 
E que essa pandemia 
Passe logo! Logo acabe! 

III 
Lave as mãos com álcool em gel, 
Ou com água e sabão! 
Também faça uma limpeza 
Na alma e no coração. 
E por favor, não esqueça 
De limpar bem a cabeça 
Filtrando os bons pensamentos 
Expurgue do coração 
O ódio, a ambição, 
Da alma, os ressentimentos. 

IV 
Isole-se para o mundo, 
Para o mundo exterior! 
Permita-se viajar 
No seu mundo interior. 
Faça uma reflexão 
Sobre a vida, sobre o quão 
Importante é amar... 
Mantenha a serenidade, 
Reflita sobre amizade, 
Sobre o que deve importar. 

V 
Aproveite a quarentena, 
Enquanto se higieniza 
E veja o tanto de coisa 
Que você tem e não precisa. 
Desapegue! Desapegue! 
O que tá sobrando, pegue 
E faça uma doação. 
Isso vai lhe fazer bem 
Saber que ajudou alguém 
Na hora da precisão. 

VI 
Feche as fronteiras físicas, 
Abra as imaginárias; 
Viaje em um bom livro, 
São medidas necessárias 
Pra prevenir esse Vírus, 
Já que não há antivírus 
Com efeito comprovado. 
Guarde essas lições de cor 
E mundo será melhor 
Só por você ter mudado. 

VII 
O Brasil já decretou 
Estado de Emergência, 
De Calamidade Pública 
E apela pra consciência 
Coletiva da nação. 
Eu vi na televisão 
Os Três Poderes, unidos 
Diante desse dilema 
Na solução do problema 
Que fomos acometidos. 

VIII 
Temos que deixar de lado 
Nossas arestas políticas 
Que polarizam o País 
Tornando as coisas mais críticas! 
Não vamos nos dividir, 
Precisamos nos unir, 
Usemos a inteligência! 
Não ponha lenha no fogo 
Aqui o que tá em jogo 
É nossa sobrevivência.     

IX 
Não espalhe Fake News, 
Isto é muito importante: 
Cheque a fonte da notícia 
Antes de passá-la adiante. 
Evite aglomerações, 
Siga as recomendações 
Dos órgãos oficiais. 
Foi dado o sinal de alerta 
Se fizer a coisa certa 
Protegerá seus iguais.     FIM 

 

ATENÇÃO:  O QUE VOCÊ ACHOU 
DESTE CORDEL? CONSEGUIU 
ENTENDER MELHOR SOBRE O 
QUE É ESSA PANDEMIA? 
ESCREVA SUA OPINIÃO AQUI:



 

  

07 DE SETEMBRO 

 
 Em Matemática. Para relembrar a adição e a subtração. Efetue as operações e pinte o resultado correto na 

loteria. Faça os cálculos no espaço abaixo.  
 

 

OPERAÇÃO COLUNA 1 COLUNA DO MEIO CCOLUNA 2 

12.934 – 10.243= 2.654 2.691 2.300 

9.899 – 1.010= 8.899 8.889 8.989 

83.500 – 872= 82.628 82.682 80.862 

4.616 – 3.514= 1.112 1.110 1.102 

6.617 – 5.428= 1.189 1.190 1.191 

48.792 – 38.873= 11.898 12.981 9.919 

8.864 – 6.516= 2.345 2.348 2.351 

7.894 – 1.325= 7.542 7.541 6.569 

9.515 – 4.627= 4.777 4.878 4.888 

63.420 – 12.971= 50.401 50.354 50.449 

Arme suas contas aqui: 

        12.934 
    -   10.243 
 

   

  

 

  

 

 
 Em Português. Leia o texto a seguir: 

 



 

  

 

 
 Pesquisa informativa: procure saber sobre o pássaro Irapuru. Ele existe? Onde vive? Do que se alimenta? 

Enfim, busque por informações e assim aprenderemos um pouco mais sobre as aves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

08 DE SETEMBRO 

 

 Em Matemática: retome a tabuada. Pode ser na tabela ou jogando, mas é muito importante estudá-la: 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/ 

 

 Hoje na aula de Ensino Religioso, vamos ler sobre:  A importância dos Rituais Familiares. Leia atentamente o 

texto, faça uma reflexão e responda a atividade. 

 

 

 

 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/


 

  

 Converse com sua família sobre os rituais que vocês praticam juntos. Escolha um dos rituais represente-o por 

meio de desenho e depois escreva uma frase falando dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

09 DE SETEMBRO 

 

 Em Português, leia o texto informativo sobre: A lagosta, e responda as questões: 

        

A LAGOSTA 

     A lagosta pertence a uma espécie animal classificada como crustáceo. 

     Seu corpo é revestido de uma espessa carapaça, sem espinhos; e há 

algumas espécies que podem chegar a ter até 50 cm de comprimento. 

Suas antenas são sempre longas. 

       A lagosta é um animal marinho e vive em locais de vegetação ou 

áreas rochosas, com moluscos e anelídeos, que são sua principal 

alimentação. Mostra preferência por comer animais mortos. 

          Durante o dia, ela permanece escondida e sai apenas à noite em busca de alimento, 

costumando retornar ao seu abrigo de manhã. 

           Ao se sentir ameaçada, a lagosta dobra o abdômen, com a nadadeira caudal aberta em 

leque, ao mesmo tempo em que mantém suas patas e antenas viradas para frente, facilitando seu 

deslocamento.  

 

Atividades 

1. Reescreva as informações a seguir, retiradas do texto, trocando as palavras em destaque por 

sinônimos. Faça uso do dicionário. 

a. “Seu corpo é revestido por uma espessa carapaça.” 

________________________________________________________________________ 

b. “Durante o dia, ela permanece escondida.” 

________________________________________________________________________ 

2. Reorganize as palavras listadas abaixo, retiradas do texto, em ordem alfabética: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

manhã  -  leque  -  moluscos  -  vegetação  -  noite  -  animal  -  frente 

nadadeira  -  espécie  -  caudal 



 

  

3. Agora, reescreva as palavras do exercício 2 na tabela abaixo, na ordem alfabética e anote o 

que se pede. Veja o exemplo: 

Palavra Separação de sílabas Número de 

sílabas 

Classificação 

animal a-ni-mal 3 trissílaba 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Descreva a lagosta, utilizando informações contidas no texto. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Por que a lagosta prefere viver em locais onde haja moluscos e anelídeos? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Em qual período do dia a lagosta costuma se alimentar? 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Em caso de ameaça, o que a lagosta costuma fazer? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                             

 Atenção: hoje é dia de estudar a tabuada. Aproveite se tiver acesso à internet e jogue, assim estudar 

fica mais legal: https://www.tabuadademultiplicar.com.br/ 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/


 

  

10 DE SETEMBRO 

 

 Hoje em Matemática, vamos aprender como calcular o perímetro de um polígono. Preste atenção: 

 
 

 

1 – Calcule o perímetro das figuras abaixo. Lembre-se que é preciso somar todos os lados da figura. Por exemplo o 

triângulo 5+8+12: 25 m 

 

 

FAÇA AS CONTAS AQUI: 

 

 

 

 



 

  

 Observe a atividade a seguir, some os números de cada figura, faça as contas abaixo. Já tem um 

exemplo pronto: 

 

 

 

Hoje é dia de leitura!!! E essa leitura é bem diferente. Ela é em forma de poesia. Aproveite e aprenda 

novas maneiras de produzir texto!!! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

11 DE SETEMBRO 

HOJE OS PARABÉNS SÃO PARA O NOSSO MUNICÍPIO!!! 

 

 

 Então, capriche numa linda frase que fale sobre o nosso MUNICÍPIO: O que queremos desejar para todas as 

pessoas que aqui vivem: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Quantos anos faz que o nosso Município foi criado? Pesquise com sua família, assim descobrirá quantos anos 

Jaborá está fazendo no dia 11/09/20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoje você escolhe: ler ou estudar a tabuada.  



 

  

14  DE SETEMBRO 

 
 Em História: Já estudamos sobre os Imigrantes. Hoje vamos conhecer como foi a ocupação do território 

catarinense. Origem das primeiras cidades. 

PRIMEIRAS   VILAS   CATARINENSES 

Depois da chegada dos portugueses no Brasil em 1.500, era comum a presença de embarcações 

estrangeiras no litoral brasileiro, principalmente da Espanha e França.  

Preocupado que outros povos europeus se apoderassem das terras recém encontradas, em 1.534, o 

governo de Portugal dividiu o território em quinze faixas de terras chamadas capitanias hereditárias.  

As capitanias foram entregues a doze pessoas, conhecidos como donatários. Os donatários recebiam o lote 

de terra do governo português, mas deveriam colonizar, fundar vilas, fazer plantações e principalmente defender de 

invasões estrangeiras. Observe o mapa: 

 

 

 Uma das capitanias chamava-se Santana. Ela continha terras que hoje fazem parte do nosso estado de 

Santa Catarina. A capitania foi entregue ao português Pero Lopes de Sousa, mas ele não se interessou e nunca veio 

aqui. 

            O sistema de capitanias não teve o resultado esperado. Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente 

se desenvolveram. 

 A capitania de Santana passou a receber um número cada vez maior de pessoas vindas da capitania de 

São Vicente (observe o mapa). Essas pessoas ficaram conhecidas como bandeirantes.  

 Bandeirantes (ou vicentistas) eram os portugueses e seus descendentes que viviam na capitania de São 

Vicente e que, partindo das vilas ali existentes, organizavam expedições pelo interior da mata. Essas expedições, 

conhecidas como bandeiras, tinham o objetivo inicial de capturar indígenas para serem escravos. A maior parte dos 

indígenas apreendidos eram encaminhados para as fazendas da capitania de São Vicente para trabalhar nas 

lavouras. Desta forma, o litoral catarinense passou a ser percorrido e conhecido.  

Só bem mais tarde, em 1.658, começaram a surgir os primeiros povoados no litoral de Santa Catarina. Foi 

quando o português Manuel Lourenço de Andrade estabeleceu a Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio São 

Francisco, atual cidade de São Francisco do Sul.   

 



 

  

Na marcha da ocupação do Sul, segue-se a fundação de Nossa Senhora do Desterro pelo bandeirante 

Francisco Dias Velho, que partiu de São Paulo, em 1672, acompanhado de familiares e índios domesticados.  

          A fundação da vila de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, deve-se a Domingos de Britto Peixoto, atual 

cidade de Laguna, por volta de 1684, após a pacificação de indígenas ali existentes.  

Observe os mapas: 

 

 

 

 UM  PONTO  DE  PARADA 
          Logo depois de acontecer a chegada dos portugueses no Brasil, em 1.500, começaram a vir 

expedições da Europa (Portugal, França, Espanha, Inglaterra, Alemanha...) para explorar a nova terra. 

Queriam descobrir se essa região tinha ouro ou pedras preciosas.  

 Somente em 1.504, o litoral catarinense foi alcançado por um navio europeu. E era da França. A 

embarcação era comandada pelo navegador francês Binot Paulmier de Gonneville, que desembarcou na 

ilha de São Francisco, no litoral norte. 

 Os franceses fizeram amizade com os indígenas e permaneceram na região por cerca de seis meses. 

Então seguiram viagem de volta à França, levando consigo dois indígenas. Gonneville levou consigo Içá-

mirim, filho do cacique Carijó Arosca. Prometeu trazê-lo de volta em “20 luas”. Içá-mirim estudou na 

França e casou com a filha de Gonneville. Nunca mais voltou ao Brasil. Morreu com 96 anos de idade. 

A ilha de São Francisco, no litoral norte (observe nos mapas), hoje chamada de São Francisco do 

Sul, é a primeira cidade no estado de Santa Catarina a receber uma expedição europeia e a terceira cidade 

mais antiga do Brasil. 

Durante muitos anos, o litoral catarinense, entraria na rota de viagens dos navios europeus que 

navegavam pelo sul da América do Sul, como um ponto de parada pelos marinheiros. Os marinheiros 

abasteciam-se de água limpa, lenha e alimentos, faziam concertos nas embarcações e seguiam viagem. 

 Um navio espanhol, por volta de 1.515, naufragou no litoral catarinense. Apenas onze homens se 

salvaram e estes foram os primeiros habitantes brancos das terras catarinenses.  

 Viajantes portugueses deram o nome de “Ilha dos Patos” e “Terra dos Carijós” a ilha onde hoje é 

Florianópolis. Mais tarde, o navegador espanhol Sebastião Caboto deu-lhe o nome de Ilha de Santa Catarina 

em homenagem à sua esposa, que se chamava Catarina Medrano. O nome permanece até hoje e estendeu-

se para todo o estado. 

 

Litoral: faixa de terra junto à costa marítima, região perto do oceano. 

Expedição: navegadores que saiam de seu país com embarcações a fim de explorar territórios desconhecidos. 



 

  

 

                  

  
 

Agora responda com atenção. Se precisar leia o texto novamente. 
 

1. Quais eram os objetivos das expedições europeias que chegavam em terras brasileiras logo após a chegada dos 
portugueses em 1.500? __________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 
2. Sobre a chegada dos brancos em Santa Catarina, segundo o texto: 
a) De que país eram? ______________________________________________________________________  
 
b) Em que ano chegaram em Santa Catarina? ___________________________________________________ 
 
c) Quem era o comandante da expedição? ______________________________________________________  
 
d) O que houve com a volta da expedição de Gonneville para seu país de origem? ______________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
 
e) Lemos no texto que um dos filhos do cacique Arosca foi levado à França com a promessa de retornar no prazo de 
“vinte luas”. A quanto tempo, aproximadamente, correspondem essas “vinte luas” em nosso calendário? 
______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Qual a primeira cidade catarinense que recebeu europeus? ________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Qual a origem do nome de nosso estado? 
 

 

 

 Assista se tiver acesso à internet:  https://www.youtube.com/watch?v=OMJTAZLH9lE 
                    https://www.youtube.com/watch?v=uRFpxAND1Cc 
             https://www.youtube.com/watch?v=kIoRB2Sy8t4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OMJTAZLH9lE
https://www.youtube.com/watch?v=uRFpxAND1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=kIoRB2Sy8t4


 

  

15 DE SETEMBRO 

 

 Na aula de Matemática de hoje você precisa decifrar, fazer contas, pensar, só assim descobrirá o resultado. 
Capriche!!! 

 Qual é o número que deve ser escrito sobre os retângulos? 

 

 Observe os números da coluna e faça as contas de acordo com os números das linhas: 

 

Peça ajuda para a professora se não conseguir entender 

 

 Mais um problema para pensar: 

Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa. 



 

  

Se ele der a volta completa na praça, andará: 

A. 160m          B. 10m         C. 80m             D. 60m 

 

 Desenhe na malha quadriculada as mesmas figuras ocupando o mesmo espaço. Lembre-se de contar os 
quadradinhos, para que fiquem iguais: 

 

 

Neste site, você poderá brincar com a geometria pintando. 

https://mandalas.colorir.com/mandala-vida-vegetal.html 

https://mandalas.colorir.com/mandala-vida-vegetal.html


 

  

 

 

 

 

Para ficarem bonitas, as mandalas precisam ser bem coloridas. Use muitas cores e pinte 

dentro das formas geométricas. Faça com calma, não é necessário pintar tudo hoje. 

 

 

 



 

  

16 DE SETEMBRO 

 

 Na aula de Geografia: já estudamos anteriormente sobre os Setores Econômicos de Santa Catarina. Hoje 
vamos conhecer o Setor Primário da: 

AGRICULTURA 
 

             A agricultura é o trabalho de cultivar a terra para a produção de alimentos tais como cereais, verduras, legumes, 
frutas, etc. É o trabalho de preparar o solo, plantar, cuidar do desenvolvimento das plantas e colher, entre outros. 
             Existe a agricultura de subsistência ou familiar, praticada em pequenas propriedades, onde se cultiva vários 
produtos e a agricultura comercial, praticada em grandes propriedades, cultivando-se em grande escala um único 
produto. 
             Há também a agricultura orgânica, em que não é utilizado agrotóxicos e produtos químicos, prejudiciais para 
a saúde humana e para o meio ambiente. 
            Cultivar produtos agrícolas e criar animais na mesma propriedade, dá-se o nome de agropecuária. 

 Responda as atividades a seguir. Marque a resposta certa: 
 

1. O cultivo da terra é importante para a vida das pessoas, pois é dessa cultura que obtemos os vegetais usados na 
alimentação. O trabalho de preparar a terra, plantar, cuidar e colher chama-se: 
(   ) vinicultura                      (   ) apicultura                          (   ) agricultura                         (   ) silvicultura 
 
2. O tipo de agricultura em que os produtos são utilizados principalmente para a alimentação da família do agricultor e 
só é vendido o que sobra é: 
(   ) agricultura artesanal                                 (   ) agricultura comercial       
(   ) agricultura de casa                                    (   ) agricultura de subsistência 
 
3. A agricultura que é praticada em grandes propriedades, sendo plantado um único produto que se destina à venda 
chama-se: 
(   ) agricultura comercial                              (   ) agricultura caseira   
(   ) agricultura familiar                                 (   ) agricultura externa 
 
 

AGRICULTURA   EM   SANTA   CATARINA 
A  agricultura  em  Santa Catarina  é uma das principais  atividades econômicas desse estado brasileiro, 

principalmente do setor de agropecuária. A agricultura é praticada, em sua maioria, em pequenas propriedades 
(89%) utilizando o trabalho da própria família.  

Santa Catarina se destaca no Brasil na produção de arroz, milho, feijão, cebola, alho, fumo, mandioca, 
banana, aveia, cevada, cana-de-açúcar, soja, trigo, uva, maçã, tomate e batata-inglesa.  

Nosso estado está em primeiro lugar na produção de cebola e alho e o segundo que mais produz fumo. 
Santa Catarina foi o sexto estado brasileiro que mais produziu feijão. A produção de soja está em quarto lugar no 
Brasil.  Somos o quarto maior produtor de banana e quinto maior produtor de uva e trigo do Brasil. 

Destacamos Santa Catarina também na produção de frutas que só crescem em clima temperado (lugares 
que acontecem as quatro estações do ano), como maçãs, ameixas, pêssegos, nectarinas e uvas. Somos o primeiro 
na produção de maçãs no Brasil e o quinto na produção de uva. 

 

 Segundo o texto “Agricultura em Santa Catarina”, escreva o nome de 15 produtos cultivados em nosso estado 
que se destacam no Brasil?  
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batata-inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cebola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_temperado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ameixa
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAssego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nectarina_(fruta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uva


 

  

 Recorte imagens de produtos que são produzidos aqui em Santa Catarina, em especial no nosso Município de 
Jaborá, do setor primário (agricultura) e cole aqui. Se não tiver imagens, pode desenhar: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

17 DE SETEMBRO 

 

 Hoje em Português, se puder veja o vídeo, caso contrário, leia a música abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=IG1ZU56tsdo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IG1ZU56tsdo


 

  

            5. Observe o mapa abaixo: 

 

 Localize no mapa as Américas e pinte de verde. 

 Agora é com você, neste espaço faça a sua arte com a música, ou seja, usando papel (figuras geométricas), 

escolha uma parte dela que mais gostou e crie seu desenho, mas lembre-se, usando recorte de papel. Se tiver 

dúvidas, mande mensagem para a professora. Capriche!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

18 DE SETEMBRO 

 

 Em Geografia. Setor primário da economia de Santa Catarina: 

PECUÁRIA   EM   SANTA   CATARINA 
             Santa Catarina é considerado como o maior produtor nacional de suínos e aves e quinto maior produtor de 
leite. Santa Catarina vem expandindo o desempenho também em gado para corte. Nosso estado também é um 
grande produtor de pescados (ostras, moluscos, mexilhões). 
           Observe o mapa: 

 

 
 Depois de ler o texto, responda as atividades a seguir.  

1. A criação de aves é muito desenvolvida em nosso país. Os maiores produtores são os estados de Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Esse tipo de criação é chamado de: 
(   ) caprinos                     (   ) cunicultura                        (   ) piscicultura                             (   ) avicultura 
 
2. Relacione as colunas: 
 

(A) Agricultura                                (B) Pecuária                                (C) Agropecuária 
 

(   ) Conjunto de atividades que abrangem a agricultura e a pecuária. 
(   ) Utilização do solo para plantio e o cultivo de plantas. 
(   ) Utilização da terra para criação de animais, com finalidade econômica. 
 
3. Cite quais animais são criados em cada uma das criações abaixo: 
a) Apicultura: ___________________________           e) Suinocultura: _____________________________ 
b) Bovinocultura: ________________________           f) Piscicultura: ______________________________ 
c) Caprinocultura: ________________________          g) suinocultura: _____________________________ 
d) Equinocultura: _________________________          h) ovinocultura: _____________________________  
 
4. Nosso estado de Santa Catarina se destaca no Brasil na criação de _______________________________ 
______________________________________________________. 
 
5. Quais são os produtos que esses animais nos fornecem? 
Aves: __________________________________________________________________________________  
Bovinos: _______________________________________________________________________________  
Suínos: ________________________________________________________________________________   



 

  

 Preencha os ramos da ÁRVORE DOS VALORES com frases que demonstram sua ESPERANÇA e suas ATITUDES 

por um mundo MELHOR. Depois deixe sua árvore mais bonita ainda pintando!!! 

 

PARABÉNS, VOCÊ CONCLUIU MAIS UMA ETAPA!!! 

ESTUDE, BRINQUE, AJUDE SEUS PAIS!!! 

LOGO ESTAREMOS JUNTOS!!!   COM CARINHO, SUA PROFESSORA!!! 

 


