
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 

AMADOS ALUNOS E FAMILIARES!!!! 

COMO ESTÁ VOCÊ MEU ALUNO? E SUA FAMÍLIA? 

ESPERO QUE ESTEJAM TODOS BEM. 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

APÓS REALIZADAS, AS ATIVIDADES DEVERÃO SER MANDADAS À PROFESSORA PELO 

WATTS, OU SER ENTREGUE NA ESCOLA. 

OBRIGADA!!! 

SAUDADES... 

 

                          

ALUNO(A): _____________________________________ 

 

FONE: 99823507 

 

9ª ETAPA 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO - 31/08/20             

   

 



 ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 31/08/20  

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS -01/09/20 

Alimentação Saudável 

Uma alimentação saudável, diferentemente do que muitos pensam, não é uma 

alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que 

garante, principalmente, que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que 

ele precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, 

equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. 

Não é novidade que a alimentação inadequada está relacionada com uma série de 
doenças, não é mesmo? Entre os principais problemas de saúde relacionados com uma má 
alimentação estão a obesidade, o diabetes, hipertensão , entre outros. 

Não podemos nos esquecer ainda que uma alimentação deficiente é causa de 
desnutrição. Todos esses problemas são graves e podem levar um indivíduo à morte, portanto, 
uma alimentação saudável é sinônimo de saúde. 

Nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são 
absorvidas pelo organismo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. 

A pirâmide alimentar, diferentemente do que muitos pensam, não mostra uma dieta 
que deve ser seguida. A função da pirâmide é orientar a população sobre as nossas 
necessidades alimentares, nos alertando sobre a necessidade de pensar em variedade e 
equilíbrio no nosso dia a dia. 

 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/obesidade.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diabetes-mellitus.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/hipertensao.htm
https://4.bp.blogspot.com/-3uOH9BK3lVw/U0MPIOxG4TI/AAAAAAAADbo/aIW6xs7mmWA/s1600/piramide-alimentar1.gif


Os alimentos 
O nosso corpo necessita dos alimentos. É deles que nosso organismo retira os nutrientes 

necessários para realizar suas atividades diárias, ter um desenvolvimento saudável e manter a 
nossa saúde. 

Em nossa alimentação devemos usar alimentos de origem vegetal (frutas e verduras), animal 
(carne, ovos, leite) e mineral (água e sais minerais).  

De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os alimentos podem ser 
classificados em construtores (reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo), energéticos 
(dão energia ao nosso corpo) e reguladores (regulam o funcionamento do nosso organismo). 

 

 Leia os textos acima; 

 Pinte a Pirâmide alimentar; 

 Com suas palavras, escreva o que é Alimentação Saudável: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Na sua opinião, por que a pirâmide dos alimentos tem esse formato? Explique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 01/09/20 

 Leia a situações das páginas 152 e 153; 

 Realize as atividades da página 154; 

 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA- 02/09/20 

 Analise a tabela da página 87 sobre a distribuição dos brasileiros no mundo: 

 Com base nesta tabela, responda as questões 03, 04 e 05 desta página; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-02/09/20 

                A FESTA DO FOLCLORE 

                                                         Maria Hilda de J. Alão. 
      No mundo das lendas e dos mitos do Brasil havia um grande alvoroço. Estava 
chegando o dia de festejar o Folclore brasileiro. A Mula-sem-cabeça, agitada, 
preparava as bandeirinhas coloridas, o Saci-pererê, que havia prometido ajudar, 
fazia suas peraltices trançando as crinas dos cavalos das fazendas, quando se 
lembrou da promessa correu para ajudar a Mula a enfeitar o terreiro. Ele dizia:  
        - Cumadre Mula-sem-cabeça, eu não sei se vai vir muita gente. Hoji está tudo 
tão isquisito! 
        A Mula-sem-cabeça, cortando as bandeirinhas, perguntou:  
        - Por causa de quê, compadre?  
        - Minina, tu num sabe não? O pessoal desse país anda inventando umas 
festanças que eu não sabia que existia. Um tal de Dia das Bruxas. Você conhece, 
aqui nu Brasil, essa tal de Bruxa?  
        - Nunca ouvi falar dessa tal senhora. – respondeu a Mula-sem-cabeça.  
        Foi neste momento que chegou o Boitatá e ouviu boa parte da conversa. Ele 
disse:  
        - Meu amigo lobisomem me disse que ela é dama da terra de uns gringos. Ele 
também não entende porque ensinam as crianças a festejar um costume que não é 
do povo brasileiro.  
        Estavam nesta conversa animada quando chegou o Curupira. Ele trazia a 
carne para o churrasco que não deve faltar em qualquer festa. O Lobisomem 
chegou avisando que antes do sol nascer ele teria de voltar para casa. O Negrinho 
do Pastoreio veio lá do Rio Grande do Sul montado num cavalo baio.  
        O terreiro estava lindo. O trabalho dos personagens folclóricos ficou perfeito. 
Faltava a luz para iluminar tudo, pois chegariam muitas crianças. O Saci deu a 
ordem:  
        - Dona Mula-sem-cabeça, acenda as tochas com o seu fogo!  
        Ela obedeceu. O terreiro ficou claro como o dia. A meninada começou a 
chegar. As crianças foram sentando e, curiosas, perguntavam, umas às outras, 
como seria o saci, o boitatá, o lobisomem. Elas nunca viram nenhum deles. Todas 
sentaram-se e abriu-se a cortina do palco. O Saci apareceu. As crianças bateram 
palmas e diziam: 
        - Ele é igualzinho que aparece nos livrinhos de histórias. É tudo igualzinho. 
        O Saci se curvou para agradecer e disse em voz alta:  
        - Meninada, vai cumeçá a festa do folclore!  
        E surgiu o Boitatá, grande cobra de fogo. O Curupira, com seus pés para trás, 
sentou no chão do palco e narrou as suas aventuras em defesa das matas e dos 
animais. O mesmo fez o Lobisomem e o Negrinho do Pastoreio. A história dele é 
muito bonita, pois Nossa Senhora o salvou dos maus tratos que ele sofria na 
fazenda. Os olhos da garotada ficaram cheios de lágrimas de tanta emoção. – 
Ainda bem que Nossa Senhora cuida das criancinhas! – disse uma delas 
enxugando os olhos com a manga da blusa. 
        Conhecida a lenda de todos, o Saci anunciou a segunda parte da festa. Era o 
momento das cantigas e das danças. E como foi bonito ver as crianças, vestidas 



com roupas alusivas à data, cantando e dançando, mostrando a riqueza do folclore 
do Brasil. 
Entendendo a lenda: 
1 – Quais foram os personagens do Folclore que participaram da festa?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2 – Quem organizou a festa? 

___________________________________________________________________ 

 

3 – O Saci teve medo de que não fosse muita gente à festa porque ele acha que as 
coisas estão muito esquisitas hoje em dia. O que ele acha esquisito? 
___________________________________________________________________ 

4 – A festa aconteceu de dia ou à noite? Como você sabe? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5 – Segundo o texto a dama da terra de uns gringos é a:  
(  ) Iara   (  ) Mula-sem-cabeça   (  ) Bruxa          (  ) Meninada. 
 

6 – A carne para o churrasco foi trazida pelo: 
(  ) Boto    (  ) Saci         (  ) Curupira         ( ) Lobisomem. 
 

7 – No texto, o adjetivo  agitada foi usado para dizer como estava: 
(  ) o Saci      (  ) a Mula-sem-cabeça       (  ) a meninada     (  ) o Lobisomem. 
 

8 – Numere os parágrafos do texto, localize as frases abaixo, escreva a quem se 
refere os pronomes pessoais destacados: 

a) Ele dizia. (________ parágrafo). 
___________________________________ 

 
b)   Comadre Mula-sem-cabeça eu não sei se vai vir muita gente. ( _______ parágrafo). 

___________________________________ 

 

c)   Menina, tu não sabe não? ( ______  parágrafo) 

___________________________________ 

d)   Meu amigo Lobisomem disse que ela é a dama da terra de uns gringos. (___ 
parágrafo) 

____________________________________ 

 
e)   Ela obedeceu. (______ parágrafo) 

____________________________________ 

 

f)    Ele é igualzinho que aprece nos livros de história. (_______ parágrafo). 
_____________________________________ 

 

9 – No texto aparecem cinco palavras escritas erradas. Circule essas palavras e 
reescreva-as corretamente: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
 
10 – Reescreva as frases fazendo a concordância necessária: 
 

            a)   A meninada começou a chegar. 
* Nós: ____________________________________________ 

* Eles: ______________________________________________ 

* A gente: ___________________________________________ 

* Ela: _______________________________________________ 

 

     b) O Saci foi à festa. 
*Eu: _________________________________________________ 

*Nós: ________________________________________________ 

*Eles:_________________________________________________  

*A gente: ______________________________________________ 

*Ela:__________________________________________________  

 11 -Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por pronomes 
pessoais: 
a)  Mula-sem-cabeça preparava as bandeirinhas coloridas.  
______________________________________________________________________________________________ 
 

     b) O saci estava aprontando peraltices. 
___________________________________________________________________ 
 
c) A história dele é muito bonita. 
___________________________________________________________________ 

 
d) Eu e meus amigos fomos à festa. 
___________________________________________________________________ 

12 – De acordo com a tradição popular, se um Gato preto cruzar à nossa frente é 
um sinal de: 

     a)   É sinal de que a pessoa está protegida. 
     b)   É sinal de que as coisas tendem a melhorar para aquele que viu. 
     c)   Como os gatos adivinham chuva. Quer dizer que vai chover em breve. 
     d)   É o tipo da coisa que traz um excesso de sorte para o indivíduo. 
     e)   É sinal de má sorte. 
 

13 – Personagem do Folclore que usa uma carapuça de cor vermelha. 
   a)   Mula-sem-cabeça.      b)   Negrinho do Pastoreio.      c)  Curupira.         e)   Saci-Pererê. 
 

14 – Personagem do Folclore que atrai as pessoas para dentro dos rios com o seu 
Canto mágico. 

        a)   Iara.       b)   A Mulher da Meia Noite.      c)   O Papa Figo.  d)   O Barba Ruiva. 
 

15 – Uma das afirmativas abaixo NÃO está correta: 
       a)   Conforme a tradição, passar por baixo de uma escada traz má sorte. 
       b)   O Corvo é considerado uma ave de mau agouro. 
       c)   De acordo com as tradições, o trevo de quatro folhas traz sorte. 



       d)   A cobra de duas cabeças não possui veneno algum. 
       e)   Quando o cachorro uiva, é sinal de boa saúde para seu dono. 

16 – Pisar com o pé direito quando se entra numa casa, significa: 
        a)   É uma simpatia dos antigos, para se ter boas ideias. 
        b)   É sinal de respeito com o dono da casa. 
        c)   Desejar que tudo dê certo naquela visita. 
        d)   Não tem significado algum. 
        e)   Indica que o visitante é religioso. 
 

 17 – A hora favorita para o Lobisomem sair às ruas: 
        a)   É por volta do meio-dia, quando o sol está mais forte. 
        b)   Por ser peludo e sentir muito calor, à tardinha quando o sol já se foi. 
        c)   Meia-noite com a lua cheia. 
        d)   Meia-noite com a lua nova. 
        e)   Meia-noite em dias nublados e chuvosos. 

 

  
 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA-03/09/20 

 Observe o gráfico das regiões da página 251 e responda as três questões abaixo; 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 03/09/20 

 Analise com muita atenção as frações abaixo; 

 Após, responda a atividade na sequência: 

 

 



 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 04/09/20 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-04/09/20 

 Leia no livro, na página 157 sobre as Frações Equivalentes; 

 Realize as atividades das páginas 158 e 159; 

 

 

 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO- 07/09/20 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-07/09/20 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 08/09/20 

 Leia sobre os nutrientes e responda as atividades; 

   

 



 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-08/09/20 

 

 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA-09/09/20 

 Leia o texto da página 88 e responda as três questões desta página; 

 Podem realizar no livro; 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 09/09/20 

 

1- O texto acima é: 
a) um poema              b) uma lenda             c) uma fábula           d) um conto 

2- Qual o animal que representa o Boitatá? ___________________________________________ 
      
3- Como o Boitatá é conhecido pelos índios? 
______________________________________________________________________________ 
4- Quem ele protege? 
______________________________________________________________________________ 
      

 



 

 

 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA-10/09/20 

 Leia o texto da página 244; 

 Conceitue: 

Rede Urbana: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Rede Rural ou Campo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 Cole ou desenhe imagens de elementos que caracterizam a: 

Rede Urbana Rede Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-10/09/20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGESA-11/09/20          

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-11/09/20 

        



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO-14/09/20        

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-14/09/20 

 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS-15/09/20 

Para testar seus conhecimentos, responda: 

Nosso organismo necessita dos alimentos para: 
(A) nada, podemos viver sem nos alimentar. 
(B) realizar suas atividades diárias, se desenvolver e manter a saúde. 
(C) somente para ter um desenvolvimento saudável  
 
Quando brincamos o nosso corpo fica cansado e precisamos beber muito líquido para evitar a 
desidratação. Qual é esse líquido? 

a) Refrigerante              b) Água              c) Café 
 



 
Relacione: 
(A) Alimentos construtores           (B) Alimentos energéticos        (C) Alimentos reguladores 
       
(    ) Reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo 
(    ) Regulam o funcionamento do nosso organismo  
(    ) Dão energia ao nosso corpo 
 
De acordo com a pirâmide alimentar, são importantes para a nossa alimentação: 
(A) somente carnes e ovos.  
(B) somente carnes e cereais.  
(C) bastantes hortaliças, leite e doces.  
(D) porções adequadas de cada grupo de alimentos.  
 

 



 

 

 Com base na questão acima, escreva e desenhe um cardápio com as principais refeições: 

café da manhã, almoço e jantar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-15/09/20 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA- 16/09/20 

 Realize no livro, as atividades 02 e 04 das páginas 90 e 91; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-16/09/20 

 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA- 17/09

 

                           



                     

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-17/09/20 

 



  

 

  ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-18/09/20 

 

 
 
 
 
 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-18/09/20 

 

 

 

 

BOM TRABALHO!!! 

 

 

 

 


