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Queridos alunos,  

Desejo que vocês e seus familiares estejam bem, cuidando, em primeiro lugar, da saúde. 

Estamos iniciando mais uma quinzena do site. Espero que estejam gostando das atividades 

propostas e realizando os exercícios com mais tranquilidade. Lembro que em caso de dúvidas, procure ajuda 

com o (a) seu (a) professor (a). Ele (a) tem um cronograma de horário para atendê-los e assim explicar o que 

não está sendo compreendido.   

Também lembro que o site contempla os diferentes níveis de aprendizagem através de atividades 

diferenciadas, pois a Secretaria Municipal de Educação respeita o momento do processo ensino-

aprendizagem de cada aluno visando garantir o direito de todos à Educação. 

Agradeço o comprometimento e o empenho dos responsáveis na viabilização e realização das 

atividades propostas por parte dos alunos, num momento que exige uma adaptação de todos.    

Por fim, deixo o meu carinho especial a todos os alunos que vêm se esforçando bastante para se 

adaptar a uma forma diferente de estudar.  

Nessa quinzena, vamos falar sobre uma famosa escritora brasileira que escreve livros para crianças 

e adolescentes.  

Em seu livro chamado “ALGUNS MEDOS E SEUS SEGREDOS”, a autora fala sobre o 

sentimento do medo. 

Todos nós sentimos medo de alguma coisa. E isso é normal. Mas precisamos vencer os nossos 

medos para termos uma vida mais saudável, mais feliz e sermos mais confiantes. 

E aí?  Vocês sabem de que escritora estou falando? 

Adivinharam? Não?????? 

Nas páginas a seguir, falaremos um pouquinho sobre ela. 

Deixo uma tirinha para você pensar sobre seus medos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntos, venceremos nossos medos!!!! 

Com carinho, 

Tia Jaqueline Alves França da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 1: CURIOSIDADE 

 

 

Mas quem será essa autora misteriosa que escreveu um livro falando sobre medos e tantos outros livros?   

Leia o texto abaixo e descubra quem é essa escritora tão famosa. 

 

 

 
Às vezes, escrever uma redação para a escola é meio difícil, né? Escrever um livro, então, deve 
ser bem complicado. Agora imagina só escrever mais de 100 livros! Pois a Ana Maria Machado 

fez isso brincando: é que essa escritora carioca simplesmente adora escrever, seja para criança, 
seja para gente grande. 

 
E, como tudo que a gente faz gostando muito sempre fica bom, os livros da Ana Maria ficaram 

tão legais que ela ganhou um montão de prêmios por causa deles. O prêmio mais importante que 
ela ganhou foi o Hans Christian Andersen, em 2000. E olha que isso não é pouco: esse é 

simplesmente o prêmio para literatura infantil mais importante do mundo! 

O engraçado é que, antes de virar escritora, a Ana Maria 
gostava mesmo era de...pintura! Ela até estudou para ser 
pintora no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e 
no MOMA de Nova York, e participou de um bocado de 
exposições! Mas o amor pela literatura falou mais alto e, 
em 1965, quando tinha 24 anos (faça as contas: ela 
nasceu em 1941), a Ana Maria começou a escrever 
histórias para gente grande e pequena. 

Um dos livros mais famosos da Ana Maria chama "Bisa 
Bia, Bisa Bel". Ele foi escrito em 1982 e conta a história 
de uma menina que encontra uma fotografia bem antiga 
da bisavó, e começa conversar com ela! As duas ficam 
bem amigas, e a bisavó ensina à menina um monte de 

coisas sobre o tempo em que ela viveu. 

Além desse, ela também escreveu "Raul da Ferrugem Azul" (1979)," História Meio ao Contrário" 
(1979), "Menina Bonita do Laço de Fita"(1986), "O Gato Massamê e Aquilo que Ele Vê (1994), 
uma coleção de dezessete livros chamada "Mico Maneco", (1983-1988) e mais uma porção de 
livros! 

E, apesar de ter ganhado um monte de prêmios, o que deixa a Ana Maria feliz de verdade é 
saber que as crianças adoram o que ela escreve. Afinal, seus livros já foram publicados em 16 
países, e ela tem mais de 6 milhões de leitores! 

 

Para conhecer mais sobre a vida da escritora Ana Maria Machado, acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=YPPEoA2mYYI 

 

 

https://www.canalkids.com.br/arte/pintura/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YPPEoA2mYYI


ATIVIDADE 2: MOMENTO LEITOR  
 

Vamos conhecer algumas obras da escritora Ana Maria Machado. 

 

BIBLIOGRAFIA DE ANA MARIA MACHADO 

LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 Uma Vontade Louca; 

 Amigo É Comigo; 

 Isso Ninguém Me Tira; 

 Bento que Bento é o Frade; 

 Bisa Bia, Bisa Bel (Novela); 

 De olho nas penas; 

 Raul da ferrugem azul; 

 Do outro mundo; 

 O canto da praça; 

 Bem do seu tamanho; 

 Tudo ao mesmo tempo agora; 

 O Que É?; 

 Dandinha danda; 

 Abrindo Caminho; 

 Alguns Medos e Seus Segredos; 

 Era Uma Vez Três; 

 O Gato do Mato e o Cachorro do Morro; 

 Menina Bonita do Laço de Fita; 

 O mistério da ilha; 

 Amigos Secretos; 

 De carta em carta; 

 Quem manda na minha boca sou eu!!; 

 O domador de monstros. 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3: VOCÊ SABIA QUE... 

No livro ALGUNS MEDOS E SEUS SEGREDOS, a autora conta três histórias: 

“Mãe com medo de lagartixa”; “Com licença, seu bicho-papão” e “O lobo mau e o 

valente caçador”. Com sabedo  ria e bom humor, Ana Maria Machado narra os medos 

cotidianos, especialmente das crianças tais como: medo de ir ao dentista, medo do 

escuro, medo até da escola. Todos temos medo, cada medo com seu segredo. É um 

livro bem interessante para mostrar às crianças, de uma forma bem gostosa, que não 

tem problema nenhum ter medo! 

 

ATIVIDADE 4 

Leia o texto abaixo e depois responda as questões. 

 

O LOBO MAU E O VALENTE CAÇADOR 

                                                                                                                         Ana Maria Machado  

Era uma vez um menininho que vivia numa cabana na floresta com o pai, que era caçador, e a mãe, 

que fazia de tudo – cozinhava, lavava, passava, arrumava, costurava, se chateava e suspirava. E era uma vez, 

também, um lobinho que vivia numa caverna nessa mesma floresta, com a família toda – que lobo gosta de 

viver em alcateia, quer dizer, em bando.  

O menininho brincava com outras crianças que apareciam por ali – os filhos do lenhador, a filha da 

lavadeira, o neto do mascate, uma menininha que às vezes se perdia no bosque apanhando framboesa...  

O lobinho brincava com outros lobinhos iguais a ele, irmãos e primos, alguns da mesma ninhada, 

outros maiores, outros menores, se divertindo com jogos de rolar no chão, se embolar pra lá e pra cá...  

Às vezes, de noite, o pai ou a mãe contava histórias para o menininho na beira da fogueira. E essas 

histórias tinham sempre um lobo mau. Podiam falar de porquinhos, de Chapeuzinho Vermelho, de muita 

coisa, mas já se sabe: de repente, lá vinha um lobo mau, que bufava, soprava, estudava, derrubava casinha, 

tinha uns olhos tão grandes e também uma boca tão grande, só para comer criança. 

Às vezes, também, de noite, na caverna, o lobinho custava a dormir e ficava ouvindo as histórias 

que os lobos mais velhos contavam uns para os outros. E essas histórias sempre tinham um caçador malvado. 

Podiam falar de riachos limpos, de campos imensos, de muita coisa, mas já se sabe: de repente, lá vinha um 

caçador que botava armadilha para lobo, dava tiro em lobo, arrancava pele de lobo.  

Quando o menino cresceu um pouco e podia sair sozinho, na hora em que ele pedia:  

- Mãe, posso ir brincar na floresta?  

A mãe sempre respondia:  

- Pode, mas tenha cuidado, meu filho, não vá longe. Pode ter um lobo por aí.  

E quando o lobinho cresceu um pouco e podia sair sozinho, na hora em que ele pedia:  

- Mãe, posso ir brincar na floresta?  

A mãe sempre dizia: 

 - Pode, mas tenha cuidado, meu filho. Não vá longe. Pode ter um caçador por aí.  

E eles não iam muito longe. Mas como moravam na mesma floresta e iam crescendo, os passos 

deles iam ficando maiores e levando cada um mais para perto do outro. Até que um dia...  

Um dia o menino estava distraído, meio longe de casa, e pisou num galho seco que estalou. Aí o 

lobinho, que também estava por ali, distraído, meio longe de casa, ouviu o estalo, se assustou e bufou. Então 

os dois se viraram e se olharam. De repente. Frente a frente.  

Aí cada um fez uma das caras mais esquisitas que alguém pode fazer: cara de medo, de muito medo, 

de pavor mesmo. E as caras apavoradas eram tão apavorantes que cada um saiu correndo para um lado. 

Chegando em casa, o menino contou:  

- Encontrei um lobo na floresta, mas ele ficou com tanto medo de mim que saiu correndo.  

Chegando na caverna, o lobinho contou:  

- Encontrei um caçador na floresta, mas ele ficou com tanto medo de mim que saiu correndo.  

Parece que quem ouviu não acreditou muito. Mas o que importa é que os dois acreditaram. Quer 

dizer, acho que acreditaram. Porque, desde esse dia, quando precisa andar no bosque, o menino põe a mão 

no bolso e sai assoviando e cantarolando aquela canção: 

_“Quem tem medo de lobo mau? Ninguém tem, ninguém tem...”  

E o lobinho quando precisa ficar acordado de noite, estica bem alto o focinho para a lua e uiva:  

- Sumiiiiiiiiiiiu! Fugiiiiiiiiiiu! Fui eeeeeeeeeeeeu! 



01- O texto O LOBO MAU E O VALENTE CAÇADOR é: 

(A) Uma fábula 

(B) Um conto  
(C) Um poema 

(D) Uma biografia 

 

02- Podemos dizer que o texto lembra um conto de fadas? Qual?  

_______________________________________________________________________________________ 

03- Qual é o assunto principal do texto? 

(A) A amizade entre o menininho e o lobo. 

(B) A briga entre o menininho e o lobo. 

(C) As desavenças entre a família do menininho e a família do lobo. 

(D) O medo entre o menininho e o lobo. 

 

04- Com relação aos pais do menininho, o texto: 

(A)  exalta a valentia do pai e a alegria da mãe.  

(B) ressalta o excesso de trabalho da mãe.  

(C) destaca a grande família do menino.  

(D) destaca a crueldade do pai caçador. 

 

05- Na frase: “que lobo gosta de viver em alcateia, quer dizer, em bando”, a palavra destacada refere-se a: 

(A) conjunto de abelhas. 

(B) conjunto de ovelhas. 

(C) conjunto de cães 

(D) conjunto de lobos. 

 

06- A palavra ALCATEIA é um SUBSTANTIVO COLETIVO, pois refere-se a um conjunto de uma 

determinada espécie. Pesquise e descubra a que espécies os substantivos coletivos abaixo relacionados se 

referem:  

matilha ____________________       manada ____________________        enxame ___________________ 

constelação _________________      rebanho ____________________        cardume __________________  

 

07- De acordo com o texto, por que o menininho e o lobinho tinham medo um do outro? 

_______________________________________________________________________________________ 

08- Na sua opinião, o medo entre o menininho e o lobo foi criado pelos pais dos dois personagens? 

Justifique sua resposta. ____________________________________________________________________ 

 

09- Seus responsáveis também criam medos em você? Explique. ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10- Quais são os seus maiores medos?________________________________________________________ 

11- De que forma você tem enfrentado os seus medos? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12- Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão com muito medo de pegar a COVID-19. Você 

também se sente assim? Na sua opinião, o que podemos fazer para não sentirmos tanto medo dessa doença?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 5: PRODUZINDO TEXTO  

 

 

Pense numa situação que você viveu de grande medo. 

Agora conte a sua história, fazendo um vídeo ou escrevendo e mostre para 

o seu professor.  

Seus colegas também contarão, cada um, uma situação onde sentiram 

muito medo. 

Vamos ver qual história foi mais horripilante?  



MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 6 

 

Releia o trecho abaixo e depois responda as questões. 

MAS O AMOR PELA LITERATURA FALOU MAIS ALTO E, EM 1965, QUANDO 

TINHA 24 ANOS, ANA MARIA MACHADO COMEÇOU A ESCREVER 

HISTÓRIAS PARA GENTE GRANDE E PEQUENA. 

 

01- Se em 1965 Ana Maria Machado tinha 24 anos, em que ano ela nasceu? _______________________ 

 

02- Considerando o ano em que Ana Maria Machado nasceu, complete: 

a) Escrito por extenso é ____________________________________________________________________ 

b) Decomposto em diferentes ordens fica _____________________________________________________ 

c) O valor relativo do algarismo das unidades de milhar é ______________ 

d) O valor absoluto do algarismo das dezenas simples é ________________ 

e) O antecessor é __________________ e o sucessor é __________________ 

f) O valor absoluto do algarismo de menor valor relativo é ____________________________ 

g) O valor relativo do algarismo de maior valor absoluto é _____________________________ 

h) Quantos anos Ana Maria Machado completará em 2020? _____________________________ 

 

 

 

03- Jorge e Miguel colecionam figurinhas. Jorge possui 254 figurinhas e Miguel 245. 

a) Quantas figurinhas possuem juntos? ______________________________________ 

b) Quem possui mais figurinhas? ___________________________________________ 

c) Quantas a mais ele possui? _____________________________________________ 

d) Se Jorge possui 45 figurinhas repetidas e Miguel possui 36 figurinhas repetidas, quantas figurinhas 

repetidas os dois possuem juntos? ________________________ 

e) Quantas figurinhas possuem juntos sem que sejam repetidas? ___________________ 

 

04- Uma pequena sorveteria oferece sorvetes nos sabores de chocolate, creme, morango, limão, milho verde 

e flocos. Oferece também caldas nos sabores de chocolate, caramelo e morango. Quantas combinações 

diferentes poderá um cliente comprar utilizando uma bola de sorvete e uma calda? 

___________________________ 

 

05- Uma doceira fez 534 brigadeiros, comeu 3 e guardou os restantes igualmente em 9 caixas para 

transportá-los para uma festa. Quantos brigadeiros havia em cada caixa?_____________________________ 

 

06- Um mercado recebeu 8 caixotes com 25 caixas de 1 litro de suco de frutas cada um. Distribuiu 

igualmente esse suco por 5 depósitos. 

a) Quantas caixas de suco o mercado recebeu? ________________________________ 

b) O gerente verificou que 45 caixas estavam amassadas, impróprias para o consumo. Quantas caixas 

estavam boas para o consumo? ______________________________ 

c) Quantas caixas de suco em perfeito estado cada depósito recebeu? ______________ 



ATIVIDADE 7 

 

O MEDO É UM SENTIMENTO DESAGRADÁVEL. 
 

Conhecer melhor nossas emoções nos ajuda a reagir melhor perante um fato externo, como estar 

contente por receber uma boa notícia, ou internamente, ao ficarmos tristes por recordar uma memória 

amarga. As emoções são respostas rápidas do nosso corpo diante de um fato qualquer e podem ser negativas 

ou positivas. Às vezes elas vêm até meio misturadas! Isso já aconteceu com VOCÊ? 

Os sentimentos têm origem nas emoções que sentimos, através de estímulos de acontecimentos em 

nossas vidas. Quando a emoção passa por dentro de nós e tomamos consciência dela, podemos ficar de bom 

ou de mau humor. 

As emoções aparecem rapidamente, de forma espontânea, mas os sentimentos demoram mais e 

temos tempo de refletir sobre eles. 

São vários tipos de sentimentos que provocam em nós uma mudança de comportamento com 

resposta positiva ou negativa. 

Quando nossos sentimentos são agradáveis, nós temos uma sensação de bem-estar, que faz bem à 

nossa saúde da mente e do corpo e nos deixa mais relaxados e calmos. Mas, se os sentimentos são 

desagradáveis, a sensação é de mal-estar na pessoa, podendo provocar um estado de nervosismo.  

Todos os tipos de sentimentos são necessários para nossa sobrevivência no mundo. 

 

Você sabe reconhecer quais são os sentimentos positivos/agradáveis e negativos/desagradáveis?  

Observando os sentimentos abaixo, coloque-os nas colunas de acordo com o que considera: 

AGRADÁVEIS DESAGRADÁVEIS 

  

  

  

  

  

  

  

 

FELICIDADE – CULPA – AMOR – ESPERANÇA – RAIVA – MEDO – MOTIVAÇÃO – 

TRISTEZA – SATISFAÇÃO – ENTUSIASMO – PREOCUPAÇÃO 

 
► Agora, invente nomes de sentimentos que não existem ainda, mas que se relacionem com algo que 

VOCÊ já sentiu ou esteja sentindo agora. 

 

 

 

 

 
 

Feche os olhos, sinta o ar pelo nariz e pense... 

Quais são seus SENTIMENTOS neste momento em que temos de ficar em casa? 

E, na sua casa, como estão sentindo este momento, que é novidade em nossas vidas?  

Você também pode fazer uma entrevista com eles e com elas. 

Sempre vale a pena conhecer a vida de outra pessoa: ficamos mais próximos(as) e confiantes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU AMEI! FOI MUITO BOM CONVERSAR COM MEUS FAMILIARES SOBRE OS 

MEUS SENTIMENTOS. 

 
 
 
EU FIQUEI FELIZ. EU PRECISO APRENDER A FALAR MAIS SOBRE OS MEUS 

SENTIMENTOS.  

 

EU REALIZEI AS ATIVIDADES, EMBORA NÃO GOSTE DE FALAR SOBRE OS 

MEUS SENTIMENTOS 

 
 
EU FIQUEI DESCONFORTÁVEL. NÃO GOSTO DE FALAR SOBRE OS MEUS 

SENTIMENTOS. 

 

Agora, faça sua autoavaliação desenhando o EMOJI que representa sua emoção na hora de realizar as 

atividades desta quinzena. 

 

CHEGOU A HORA DA AUTOAVALIAÇÃO! 

VOCÊ UTILIZARÁ EMOJIS PARA 

REPRESENTAR COMO VOCÊ SE SENTIU AO 

REALIZAR AS ATIVIDADES DESTA 

QUINZENA 


