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DÉCIMA NONA SEMANA - PERÍODO DE 13 A 25 DE OUTUBRO 

 

Queridos alunos,  

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

Destaco que o site contempla os diferentes níveis de aprendizagem através de atividades 

diferenciadas, pois respeitamos 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.  

Estamos iniciando mais uma quinzena do site.  

O mês de outubro tem datas muito importantes. No dia 12 comemoramos o Dia das Crianças, no dia 

15, o Dia do Professor e no dia 25, aniversário de emancipação da Cidade de Miguel Pereira que completará 

65 anos.  

Nessa edição conversaremos sobre essas três datas com muita música e atividades divertidas. 

Vamos começar a diversão!!!!!!! 

Com carinho, 

Tia Jaqueline Alves França da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 1: VAMOS CANTAR?  

Texto 1: Homenagem ao Dia da Criança 

Doce Mel 
                        Xuxa 

Bom estar com você 

Brincar com você 

Deixar correr solto 

O que a gente quiser 

Em qualquer faz-de-conta 

A gente apronta 

É bom ser moleque 

Enquanto puder 

Ser super-humano 

Boneco de pano 

Menino ou menina 

Que sabe o que quer 

Se tudo o que é livre 

É super incrível 

Tem cheiro de bala 

Capim e chulé 

Doce, doce, doce 

A vida é um doce, vida é mel 

Que escorre da boca, feito um doce 

Pedaço do céu 

Para ouvir a canção acima acesse: https://www.youtube.com/watch?v=apvfk7xa2Jo 

Texto 2: Homenagem ao Dia do Professor 

Ao mestre com carinho 
Eliana 

Quero aprender 

Sua lição 

Que faz tão bem 

Pra mim, 

Agradecer 

De coração 

Por você ser assim 

Legal ter você aqui, 

Um amigo 

Em que eu posso acreditar 

Queria tanto te abraçar 

Pra alcançar as estrelas, 

Não vai ser fácil mas se eu te pedir, 

Você me ensina como descobrir 

Qual é o melhor caminho. 

Foi com você 

Que eu aprendi 

A repartir tesouros 

Foi com você 

Que eu aprendi 

A respeitar os outros 

Legal ter você aqui 

Um amigo em que eu posso acreditar 

Queria tanto te abraçar 

Pra mostrar pra você 

Que eu não esqueço mais essa lição 

Amigo, eu ofereço essa canção 

Ao mestre com carinho. 

Para ouvir a canção acima acesse: https://www.youtube.com/watch?v=nR6CFQSffqc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustre o texto 1                                                              Ilustre o texto 2 

https://www.youtube.com/watch?v=apvfk7xa2Jo
https://www.youtube.com/watch?v=nR6CFQSffqc


Texto 3: Homenagem à Cidade de Miguel Pereira 

 

Boi Bumbá 
Luiz Gonzaga 

Êi boi, êi boi 

Ê boi de mangangá } bis 

Quem não tem chuculatêra 

Não toma café nem chá 

Não toma café nem chá } bis 

Não toma café nem chá 

Ê boi, êi boi 

Ê boi do Ceará } bis 

Muié segura o menino 

Que eu agora vou dançá 

Que eu agora vou dançá } bis 

Que eu agora vou dançá 

Ê boi, ê boi 

Ê boi do Piauí } bis 

Quem não dançá esse boi } bis 

Não pode sair daqui 

Não pode sair daqui 

Não pode sair daqui 

Ê boi, ê boi 

Ê boi do Macapá } bis 

Quem tá dançando esse boi 

É o prefeito do lugar 

É o prefeito do lugar } bis 

Éo prefeito do lugar 

Vamos repartir o boi, pessoa? 

Vamos!. 

Pra onde vai a barrigueira? 

Vai pra Miguel Pereira 

E a vassoura do rabo? 

Vai pro Zé Nabo 

De quem é o osso da pá? 

De Joãozinho da Fornemá 

E a carne que tem na nuca? 

É de seu Manuca 

De quem é o quarto traseiro? 

De seu Joaquim marceneiro 

E o osso alicate? 

De Maria Badulate 

Pra quem dou a tripa fina? 

Dê para a Sabina 

Pra quem mando este bofe? 

Pro Doutor Orlofe 

E a capado filé? 

Mande para o Zezé 

Pra quem vou mandar o pé? 

Para o Mário Tiburé 

Pra quem dou o filé miõn? 

Para o doutor Calmon 

E o osso da suã? 

Dê para o doutor Borjan 

Não é belo nem doutor 

Mas é bom trabalhador 

Mas é véio macho, sim sinhor 

É véio macho, sim sinhor 

É bom pra trabaiá 

Rói suã até suar 

Ê boi, ê boi 

Ê boi do mangangá. 

 

Para ouvir a canção acima, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=tVqFnQ1FCm0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustre o texto 3 

https://www.youtube.com/watch?v=tVqFnQ1FCm0


ATIVIDADE 2  

 

Leia o texto abaixo e depois responda as questões. 

C O NHE Ç A MIGUEL PEREIRA 

A cidade com o 3º melhor clima do mundo 

A cidade com o terceiro melhor clima do mundo e com um charme de tirar o fôlego traz como seu 

cartão postal o Lago de Javary, local que remete qualquer turista a mais bela sensação: a paz.  

Situada a 618 metros acima do mar, a cidade do interior tem em seus requisitos charme, belezas 

naturais, temperatura amena e segurança. 

              Para os amantes da natureza, cachoeiras e lagos são os pontos preferidos. As trilhas e os esportes 

também são destaque na cidade. 

              Miguel Pereira carrega muita cultura, história, pontos turísticos e um clima perfeito para bons 

passeios e muito descanso. 

              Comida caseira, hotéis, pousadas e resorts estão espalhados por todos os melhores locais de Miguel 

Pereira, que contam com uma média de 3600 leitos da rede hoteleira. 

              O fácil acesso aos grandes centros, é outra opção favorável da cidade. Miguel Pereira fica 

estrategicamente, localizada próxima as importantes vias de acesso. 

             Os meses de abril e setembro são ideais para roteiros turísticos. A temperatura amena e agradável 

permite que o visitante explore as belezas naturais. Entre os meses de dezembro e março, Miguel Pereira fica 

mais movimentada por conta do período de férias e festas, das quais a cidade é conhecida pelos tradicionais 

blocos de rua, com festividades seguras e para toda família. 

 

01- O texto acima é: 

(A) Informativo 

(B) Uma fábula 

(C) Uma poesia 

(D) Um conto 

 

02- O assunto principal do texto é: 

(A) Escrever sobre a vida do Professor Miguel Pereira. 

(B) Noticiar sobre a flexibilização do comércio em Miguel Pereira. 

(C) Vender diárias dos hotéis e pousadas de Miguel Pereira. 

(D) Descrever sobre as belezas naturais e pontos turísticos da cidade de Miguel Pereira. 

 

03- Na frase: “A temperatura amena e agradável permite que o visitante explore as belezas naturais”, a 

expressão destacada significa que: 

(A) a temperatura da cidade é desagradável. 

(B) faz muito calor em Miguel Pereira.  

(C) a temperatura da cidade causa bem-estar nas pessoas. 

(D) faz muito frio durante todo o ano na cidade. 

 

04- Por que o clima de Miguel Pereira é conhecido como o 3º melhor do mundo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

05- Segundo o texto, o ponto turístico Lago de Javary nos remete uma sensação de paz. Você concorda com 

esta afirmação? Justifique sua resposta.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

06- Quais os pontos turísticos da cidade de Miguel Pereira que você conhece? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



07- Relacione alguns pontos turísticos de Miguel Pereira ao seu respectivo nome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3: PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

O texto diz que o ponto turístico Lago de Javary remete às pessoas uma sensação de paz.  

Escreva nas linhas abaixo o que traz sensação de bem-estar pra você.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                       _______________________________________ 

______________________________________                       ______________________________________ 

______________________________________                      ______________________________________ 

 

VIADUTO ENGENHEIRO 

PAULO DE FRONTIN 

CAPELA DOS ESCRAVOS 

IGREJA DE SANTO 

ANTÔNIO DA ESTIVA 

(HOJE, CENTRO 

CULTURAL) 

MUSEU FRANCISCO 

ALVES 

LAGO DE JAVARY 

CACHOEIRA DO POÇÃO 



MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 4 

01 - Leia a informação abaixo e depois responda as questões. 

 

Miguel Pereira era distrito do município de Vassouras. Mas em 25 de outubro de 1.955 se emancipou e 

tornou-se município. Segundo estimativas do IBGE de 2.018, a população era de 25.493 habitantes. 

 

a) Escreva por extenso, o nome de todos os números que aparecem na 

informação acima. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Faça a decomposição dos números no quadro valor de lugar. 

                                     25                                                                                 1.955 

                                

                                2.018                                                                       25.493 

 

02- Quantos anos de emancipação, o município de Miguel Pereira completará em 2020? ________________ 

 

03- Observando o número 25.493, complete: 

a) Esse número é par ou ímpar? ______________________________ 

b) O antecessor desse número é ___________________ e o sucessor é _____________________ 

c) Qual o algarismo de maior valor relativo? __________. Ele vale ____________________ 

d) Qual o algarismo de maior valor absoluto? _________. E o de menor valor absoluto? ___________. 

e) Quantas classes têm esse número? ________________. Quantas ordens? _____________________. 

f) Qual algarismo ocupa a ordem das unidades de milhar? ________ E das dezenas simples? _______. 

g) Quais algarismos pertencem à classe dos milhares? ________________ 

h) Em que classe e em que ordem encontra-se o algarismo 4? ________________________________. 

 

04- O mês de outubro é cheio de datas comemorativas.  No dia 12 celebramos o Dia das Crianças, no dia 

15, o Dia do Professor e no dia 25 o aniversário da nossa cidade, Miguel Pereira.  

a) Sabendo que o mês de setembro terminou numa quarta-feira, e teve 30 dias, complete o calendário de 

outubro. 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

b) Em qual dia da semana será comemorado: 

* o Dia das Crianças? ______________________               * o Dia do Professor? _____________________  

* o aniversário de Miguel Pereira?____________ 

c) Quantos dias tem o mês de outubro?_______________________________________________________ 

d) Quantas semanas completas possui este mês? ________________________________________________ 

 

c.m d.m. u.m. c d u 

 

 

     

c.m d.m. u.m. c d u 

 

 

     

c.m d.m. u.m. c d u 

 

 

     

c.m d.m. u.m. c d u 

 

 

     

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

       

       

       

       

       



CIÊNCIAS HUMANAS 

ATIVIDADE 5 

01- Observe o mapa do município de Miguel Pereira e depois faça o que se pede: 

  

a) Quantos são os municípios que fazem 

fronteira (limite) com o município de Miguel 

Pereira? _____________________________ 

 

b) Pinte no mapa todos os municípios que 

fazem fronteira (limite) com Miguel Pereira. 

 

c) Observando os nomes dos vários municípios 

que aparecem no mapa, qual está mais 

distante do município de Miguel Pereira? 

__________________________________________ 

 

 

02- Pesquise e responda: 

a) Qual o rio mais importante da cidade de 

Miguel Pereira? 

__________________________________ 

b) O município de Miguel Pereira faz parte de qual região do Estado do Rio de Janeiro? 

________________________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ATIVIDADE 6 

A cidade de Miguel Pereira localiza-se numa serra cercada por um conjunto de montanhas com uma 

vegetação vasta abrigando várias espécies de animais e uma paisagem de tirar o fôlego. Mas, infelizmente, a 

prática das queimadas vem destruindo essa beleza natural. 

 

  
 

01- Observando as duas imagens acima, que sentimento desperta em você? _______________________ 

 

02- Na sua opinião, é correto destruir a vegetação e matar os animais com as queimadas? Justifique sua 

resposta. ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

03- Que mensagem você deixaria para as pessoas que destroem a natureza através das queimadas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 



ATIVIDADE 7: HOMENAGEM ESPECIAL 

Sabemos que a saudade da escola, dos professores e dos amigos é enorme, porém ainda é necessário 

mantermos o isolamento social para não ficarmos doentes com o coronavírus. Mas que tal homenagear o (a) 

seu (a) professor (a) escrevendo um poema? Você pode também gravar um vídeo e enviar para ele (a). É um 

jeitinho de matar um pouco da saudade. Vamos lá? 

 

 
 

 

ATIVIDADE 8: VAMOS BRINCAR? 

Monte o brinquedo abaixo de forma sustentável e divirta-se !!!!!  

BOLICHE SUSTENTÁVEL 
Para fazer os pinos do boliche, você vai precisar de:  

10 garrafas pet (também dá para brincar com uma quantidade 

menor)  

Areia, água ou outro material para fazer peso nas garrafas.  

Sugestão: você pode enfeitar as garrafas com papéis de cores 

diferentes ou pode escrever e colar números para contar 

pontuação.  

Para fazer a bola você vai precisar de:  

Folhas de jornal  

Fita adesiva  

As crianças podem amassar bem algumas folhas de jornal até ficar na forma de uma bola pequena. Depois, é 

só envolver a bola com fita adesiva para que não desmonte na hora de jogar. 

COMO JOGAR:  

As garrafas devem ser arrumadas em fileiras.  

O jogador da vez fica a uma boa distância das garrafas e joga a bola, fazendo-a rolar pelo chão em direção às 

garrafas, para derrubá-las.  

Vence quem derrubar o maior número de garrafas por rodada. Se elas estiverem numeradas, a cada rodada, 

os jogadores podem contar os seus pontos e ver quem foi o vencedor. 

Quer conhecer outras brincadeiras? É só acessar: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube 

 

 
________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Com carinho, 

____________________________________ 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube

