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Queridos alunos,  

Desejo que vocês e seus familiares estejam todos 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 os alunos, nesse momento tão diferente de tudo o que vivemos até então.  

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.  

Nesse período, vamos falar sobre um famoso escritor que criou personagens inesquecíveis de um 

tal sítio muito famoso.  

Vocês sabem de quem estou falando? 

Adivinharam? 

Vou deixar uma dica na canção abaixo. 

Quero ver quem vai adivinhar!!!!!!  

Com carinho, 

Tia Jaqueline Alves França da Silva 

    

Sítio do Pica-Pau Amarelo  
                                                       Gilberto Gil 

 
Marmelada de banana, 
bananada de goiaba, 
goiabada de marmelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo.  
 
Boneca de pano é gente,  
sabugo de milho é gente, 
o sol nascente é tão belo! 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 

Rios de prata, pirata, 
vôo sideral na mata,  
universo paralelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 
 
No país da fantasia,  
num estado de euforia, 
cidade polichinelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 
Sítio do Pica-Pau amarelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 1: VAMOS CANTAR?  
Quer aprender a cantar a música acima?  

Acesse o link e divirta-se!!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hQ_YIbwq4O0 

 

 

ATIVIDADE 2: CURIOSIDADE 

 

Mas quem será o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de tantas outras histórias? 

 

Leia o texto abaixo e descubra quem é esse escritor tão famoso. 

 
 

Quer conhecer mais sobre a vida de Monteiro Lobato e suas criações, 

acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=qP03kfjcrMY 

https://www.youtube.com/watch?v=95cKeHNUtyI    

(sugestão da professora Ednalva Mattos, docente das turmas 501 e 502 

da E. M. Pantanal) 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ_YIbwq4O0
https://www.youtube.com/watch?v=qP03kfjcrMY
https://www.youtube.com/watch?v=95cKeHNUtyI


Quer conhecer mais sobre esse lugar mágico chamado Sítio 

do Pica-Pau Amarelo?  

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=qRa29NfODz0 
 

ATIVIDADE 3: MOMENTO LEITOR 

(sugestão da Professora Márcia Martins, docente da turma 

503 da E. M. Profª Adalice Soares) 

São inúmeras as obras de Monteiro Lobato. Acesse: 

https://drive.google.com/folderview?id=1KwlkZqxAAfrBkxRk20B3fmoMwk73Tk7n 

 

ATIVIDADE 4 

Leia os textos abaixo e depois responda as questões. 

TEXTO 1 

A pílula falante de Monteiro Lobato 

Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. 

              A primeira coisa que disse foi: 

              – Estou com um horrível gosto de sapo na boca! 

             E falou, falou, falou mais de uma hora sem parar. 

             Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula 

e engolir uma mais fraca. 

              – Não é preciso – explicou o grande médico. – Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de 

falação, sossega e fica como toda gente. Isto é “fala recolhida”, que tem que ser botada para fora. 

              E assim foi. Emília falou três horas sem tomar fôlego. Por fim calou-se. 

              – Ora graças! – explicou Narizinho. – Podemos agora conversar como gente. 

              Emilia empertigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano: 

              – O Doutor Cara de Coruja … 

              – É Doutor Caramujo, Emília! 

              – Doutor Cara de Coruja, esse Doutor Cara de Corujíssima me apertou um liscabão. 

              – Beliscão – explicou Narizinho. 

              A menina viu que a fala da Emilia ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia 

conseguir. Viu também que ela era de gênio teimoso e asneirenta por natureza, pensando a respeito de tudo 

de um modo especial, todo seu. 

              – Melhor que seja assim – filosofou Narizinho. – As idéias de tia Nastácia a respeito de tudo são 

tão sabidas que a gente já as adivinha antes que ela abra a boca. As idéias de Emília hão de ser sempre 

novidades. 

01- Relendo o texto, escreva o significado das palavras abaixo, presentes no texto. Se precisar, use um 

dicionário ou pesquise no google: 

a) Pílula 

b) Atordoada 

c) Empertigou-se  

d) Gênio 

e) Asneirenta 

f) Filosofou 
 

02- Agora escolha duas palavras do exercício número 1 e faça frases. 

03- Quem são os personagens dessa história? 

04- Considerando que Emília é uma boneca de pano, o que faltava a ela para se tornar uma boneca 

especial? 

05- Por que Narizinho levou Emília ao consultório do Doutor Caramujo? 

06- Ao tomar a pílula, Emília gostou do sabor dela? Justifique sua resposta com uma frase do texto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRa29NfODz0
https://drive.google.com/folderview?id=1KwlkZqxAAfrBkxRk20B3fmoMwk73Tk7n


07-  O que significa a expressão “fala recolhida”? 

(A) Fala encolhida. 

(B) Fala adormecida 

(C) Fala guardada. 

(D) Fala negada. 

 

08- Por que Narizinho queria que Emília vomitasse a pílula e tomasse uma mais fraca? 

(A) Porque a pílula tinha um gosto ruim. 

(B) Porque a pílula era muito grande e difícil de engolir. 

(C) Porque Emília cuspiu a pílula. 

(D) Porque Emília não parava de falar. 

 

09-  A fala de Emília ainda precisava de uns ajustes. Por quê? 

Copie do texto uma frase que justifique sua resposta. 

10-  No final do texto, Narizinho faz uma comparação entre a fala da tia Nastácia e da Emília. Qual a 

diferença entre as falas delas? 

11- Você gostaria de ter uma boneca igual à Emília? Por quê?  

 

TEXTO 2 

Tia Nastácia é cozinheira de mão cheia. Olha que receita legal que ela sabe fazer? Você também pode fazer 

a receita, mas sempre com a companhia do seu responsável, ok? 

 

RECEITA DE BRIGADEIRO 

Ingredientes: 

1 caixa de leite condensado;  
1 colher (sopa) de margarina sem sal; 

7 colheres (sopa) de achocolatado ou 

4 colheres (sopa) de chocolate em pó; 

chocolate granulado 

Modo de fazer: 

Junte todos os ingredientes numa panela e leve-a ao fogo. Mexa com uma colher de pau até que o 

brigadeiro comece a desgrudar da panela. 

Despeje o conteúdo numa tigela untada com manteiga e deixe esfriar. Faça pequenas bolinhas com a mão.  

Passe-as no granulado e sirva-as em forminhas de papel. 

 

12- Qual é a finalidade do texto que você leu? 

(A) Ensinar. 

(B) Divertir 

(C) Informar 

(D) Vender 

13- No trecho “Passe-as no granulado e sirva-as em forminhas de papel”, a que termos em destaque se 

referem? 

14- De acordo com a receita, quantas colheres de achocolatado são recomendadas? 

15- Qual é o único ingrediente que não tem quantidade estabelecida na receita? 

 

 

ATIVIDADE 4: MÃOS NA MASSA!!!!! 

Agora é a sua vez! 

Chame um responsável que mora na sua casa para te ajudar.  
Escolha uma receita que você goste muito. 

Separe os ingredientes. 

E junto do seu responsável prepare a delícia que você escolheu. 

Mande fotos ou grave um vídeo do preparo da receita. 

Você será o(a) nosso(a) Masterchef na próxima edição. 

    



MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 5 

01- No Sítio do Pica-Pau Amarelo há criação de vários animais. 

Tem 400 patos, 345 galinhas, 58 porcos e 7 cavalos Quantos 

animais têm no sítio?  

  

  

02- Pedrinho vendeu os ovos das patas e das galinhas na feira e 

recebeu R$300,00 com as vendas. Entregou o dinheiro pra 

Dona Benta que lhe deu a metade do valor. Qual o valor que 

Pedrinho ficou?  

  

03- Pedrinho e a turma do Sítio são grandes defensores da 

natureza. Andando pelas terras vizinhas ao sítio, encontraram várias aves que foram capturadas da 

natureza por caçadores, presas em gaiolas. Eram 45 gaiolas com três aves presas em cada uma. 

Quantas aves foram capturadas? 

  

  

04- No Sítio do Pica-Pau Amarelo, planta-se praticamente tudo o que vai ser consumido. Tem horta de 

vários legumes e verduras. Para o jantar, tia Nastácia preparou uma sopa incrementada.  Ela utilizou 

05 batatas, 07 cenouras, 04 chuchus, 06 nabos e 8 inhames. Essa quantidade rendeu 10 pratos. Mas 

chegaram visitas no sítio e tia Nastácia precisou aumentar mais 10 pratos. Quanto ela precisará 

aumentar em cada ingrediente da sopa?   

  

05- Para a sua festa de aniversário, Narizinho não sabia que roupa vestir nem que calçado usaria. Ela 

separou cinco vestidos (um verde, um vermelho, um de florzinha, um de bolinha e um de renda) e 

três calçados (uma sandália, uma bota e uma sapatilha). De quantas maneiras diferentes Narizinho 

poderá se vestir e se calçar, utilizando um vestido e um calçado?  

  

06- Para construir a Emília, Dona Benta utilizou muitos retalhos, enchimentos e linhas de várias cores. 

Dona Benta tem uma caixa com vários carretéis de linhas, sendo 48 pretos, 55 vermelhos, 35 azuis 

e 60 brancos. Quantos carretéis de linha Dona Benta possui?  

  

07- Desse total de carretéis, Dona Benta utilizou 49 para construir a Emília e fazer reparos nas roupas 

dos moradores do sítio. Quantos carretéis sobraram? 

  

  

08- Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nasceu em 1882 e faleceu em 1948. 

Quantos anos Monteiro Lobato viveu? 

 

09- Em que ano se comemorou o centenário de Monteiro Lobato? 
 

10- Tia Nastácia preparou um bolo de fubá. Quando ela colocou o bolo para 

assar o relógio marcava a hora que está no desenho. Sabendo que o bolo 

leva 30 minutos para assar, a que horas o bolo estará pronto?   
 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS HUMANAS 

ATIVIDADE 6 

Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo. 

01- Localize no mapa abaixo, onde a Região Sudeste está destacada de amarelo, todos os Estados que 

fazem parte dessa região, escrevendo os nomes nos lugares corretos. 

02- Qual é o maior Estado da região sudeste em extensão territorial? 

03-  Qual é a capital (cidade que se destaca) de cada Estado? 

04- Qual é o Estado em que você mora? 

05- Quem governa o Estado é o -------------------------- 

06- Em que município você mora? 

07- Quem governa o município é o --------------------- 

08- O seu Estado é banhado pelo oceano ----------------------------  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ATIVIDADE 7 

Leia o texto abaixo. 

 

Já vimos que o coronavírus possui estruturas que 

recobrem sua superfície, que fazem lembrar uma 

COROA, por isso o seu nome: CORONAVÍRUS. 

Agora, vamos saber um pouco mais sobre esse vírus. 

É através dessas estruturas, que lembram uma coroa, 

que o coronavírus se gruda no nosso organismo (nas 

células). 

Mas descobrimos algo muito importante contra o 

coronavírus: embaixo dessas estruturas, que fazem 

lembrar coroa, possui uma camada de gordura. E, acabando com a camada de gordura, podemos destruir o 

vírus! 

 

01- Quais produtos são capazes de retirar a gordura de nossa cozinha? 

Muito bem!!! O DETERGENTE, o SABÃO. O detergente e o sabão, juntamente com a água, são grandes 

aliados contra o coronavírus. Vamos ver? 

 

 

 
 
 
 
 

EXPERIMENTANDO: 
Materiais: 

- um copo transparente; 

- um quarto do copo (metade da metade do copo) de água; 

- um quarto do copo (metade da metade do copo) de óleo; 

- um quarto do copo (metade da metade do copo) de detergente. 

Procedimento 

1. Coloque a água no copo. 

2. Coloque o óleo no copo com água, misture e espere. 

02- O que aconteceu quando você colocou o óleo?  

03- Agora, coloque o detergente no copo com água e óleo e misture. O que aconteceu? 

 

Isso mesmo! 

O detergente é capaz de dissolver (desfazer) o óleo. 

É isso que acontece quando você lava suas mãos com água e sabão ou detergente, e caso contenha ali o 

coronavírus. O sabão ou detergente consegue desfazer, quebrar, destruir o coronavírus! 

Por isso é tão importante lavar as mãos!!! 

Uma outra maneira na prevenção dessa doença seria a VACINAÇÃO! 

Vários países estão trabalhando na elaboração de uma vacina contra a Covid-19. 

E o Brasil, é claro, também está contribuindo para essa grande descoberta! 

A Fiocruz fará um acordo com a Universidade de Oxford (instituição da Inglaterra) para a compra de lotes 

e informações para a produção da vacina aqui no Brasil. 

Talvez, tenhamos notícias boas. Vamos torcer! 

 



Mas o que é uma vacina? 

 

É uma substância colocada no nosso corpo que possui a função de estimular a produção de células de 

defesas, para nos proteger contra determinada doença. 

 

Enquanto a vacina não chega, precisamos nos proteger contra a Covid-19 desenvolvendo algumas atitudes 

importantes. 

 

Observe as imagens abaixo e resolva o desafio. 

 

04- Qual é a maneira mais eficaz para combater esse vírus e essa doença? 

 

LAVAR  AS  COM  E . 

 

______________________________________________________________________________________ 

05- Agora participe do QUIZ sobre o coronavírus e teste seus conhecimentos sobre a prevenção da 

COVID-19. Verifique se suas informações são FATO ou FAKE. Vamos lá? 
https://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz/ 
 
https://url.gratis/XOUEY 

 

 

 

 

ACREDITE, LOGO ESTAREMOS JUNTOS!  

https://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz/
https://url.gratis/XOUEY

