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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. E nessa edição, aprofundaremos nosso 

conhecimento a respeito do compositor TOM JOBIM que cantou e encantou a todos mostrando, em suas 

composições, as belezas desse país, principalmente do Estado do Rio de Janeiro. 

Tom Jobim fez várias composições em parceria com outros autores como vimos na edição 

passada essa parceria com a escritora Ana Maria Machado. 

Nessa quinzena, vamos conhecer a canção GAROTA DE IPANEMA, uma composição de Tom 

Jobim em parceria com o escritor Vinícius de Moraes. 

 Cante junto com Tom Jobim, pois já diz o ditado popular: “Quem canta seus males espanta”. 

Com carinho, 
Tia Jaqueline Alves França da Silva 

 

GAROTA DE IPANEMA 

                                                                                    Tom Jobim e Vinícius de Moraes 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar. 

 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar. 

 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha. 

 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo inteirinho se enche de graça 

E fica mais lindo 

Por causa do amor 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 1: VAMOS CANTAR? 

Acompanhe a letra da canção na página anterior. 

Tom Jobim e Vinícius de Moraes - Acesse:   

https://www.youtube.com/watch?v=KJzBxJ8ExRk 

Animação da canção – Acesse: 

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

A canção interpretada pela banda Melim – Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=yC2jWjGg90g 

 
 

ATIVIDADE 2: CURIOSIDADE  
 

Você sabia que a música Garota de Ipanema foi composta em 1962 em 

homenagem à, então, adolescente Heloísa Pinheiro que frequentava a 

praia de Ipanema? Posteriormente a jovem passou a ser carinhosamente 

chamada de Helô Pinheiro e se tornou apresentadora e empresária. Essa 

canção tornou-se mundialmente conhecida e foi cantada em vários 

idiomas por artistas internacionais, dentre eles Frank Sinatra. 

 

 

ATIVIDADE 3: PRODUZINDO TEXTO    

A música Garota de Ipanema tornou-se famosa no mundo todo, apresentando parte das belezas naturais 

da Cidade do Rio de Janeiro.  

Você também pode fazer um poema ou uma canção, falando sobre as belezas naturais do lugar onde você 

mora (pode ser a sua rua, ou o seu bairro ou o seu município) Tente fazer uma paródia, usando  palavras 

que você quer destacar. 

Vamos lá? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: MOMENTO LEITOR  

 

A canção Garota de Ipanema fala da beleza de uma mulher que encantou Tom Jobim e Vinicius de 

Moraes.  

Convido você a conhecer uma outra menina muito bela que não conseguia ver a sua beleza. Mas na 

história ela descobre que as belezas são diferentes, mas não menos belas. 

Conheça o livro OS CABELOS DE LELE 

Embarque nessa história, acessando: 

https://pt.slideshare.net/naysataboada/o-cabelo-de-lele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJzBxJ8ExRk
https://www.youtube.com/watch?v=lg_afqmeZoE
https://www.youtube.com/watch?v=yC2jWjGg90g
https://pt.slideshare.net/naysataboada/o-cabelo-de-lele


ATIVIDADE 5: Leia os textos abaixo e depois responda as questões. 

TEXTO 1 

GAROTA DE IPANEMA 

                                                                                    Tom Jobim e Vinícius de Moraes 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar. 

 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar. 

 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha. 

 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo inteirinho se enche de graça 

E fica mais lindo 

Por causa do amor 

 

TEXTO 2 

                                             MULHER ELEITORA 

                                                              Carlos Drummond de Andrade 

Mietta Santiago 

Loura poeta bacharel 

Conquista, por sentença do Juiz, 

Direito de votar e ser votada 

Para vereador, deputado, senador, 

E até Presidente da República. 

Mulher votando? 

Mulher, quem sabe, chefe da nação? 

O escândalo abafa a Mantiqueira 

Faz tremerem os trilhos da Central 

E acende no Bairro dos Funcionários, 

Melhor: na cidade inteira funcionária, 

A suspeita de que Minas endoidece, 

Já endoideceu: o mundo acaba. 

. 

 

 

 

 

Mietta 

Santiago, 

imortalizada 

no poema de 

Carlos 

Drummond de 

Andrade. 

 



 

01- Se compararmos a letra da música Garota de Ipanema e o poema “Mulher eleitora”, de Carlos 

Drummond de Andrade, encontraremos diferenças e semelhanças em relação à forma como A MULHER 

É APRESENTADA. Enquanto um destaca a beleza da mulher sob o sol de Ipanema, outro coloca em 

evidência a bravura de uma mulher ao lutar pelos seus direitos. 

 

a) TRANSCREVA da letra da música Garota de Ipanema o trecho em que o autor quis dizer que a beleza 

daquela mulher basta por si mesma, ou seja, é importante apenas por existir, sem importar quem a veja. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Algumas palavras no poema “Mulher eleitora” destacam o quanto a conquista dela foi revolucionária 

para a época. TRANSCREVA essas palavras do poema. _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Quando Carlos Drummond de Andrade fala em “Mantiqueira”, “Bairro dos Funcionários” e “Minas”, 

ele está fazendo referência à cidade de Belo Horizonte, onde Mietta Santiago morava na época. Na letra 

de Garota de Ipanema, quais palavras – além do próprio bairro de Ipanema - simbolizam o Rio de 

Janeiro? _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

02- Assinale a resposta certa: 

a) Relendo os dois textos (texto 1 e texto 2) podemos afirmar que: 

(A)  Os dois textos são fábulas. 

(B) Os dois textos são contos. 

(C) O texto 1 é um poema e o texto 2, uma biografia. 

(D) Os dois textos são poemas. 

 

b) O assunto principal dos dois textos é: 

(A)  As belezas do Estado do Rio de Janeiro. 

(B) A mulher brasileira 

(C) Os pontos turísticos do Estado de Minas Gerais. 

(D) Os direitos das mulheres. 

 

03- Na sua opinião, atualmente, a mulher tem os mesmos direitos que o homem? Explique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

04- Escreva um direito da mulher que você considera importante e que ainda não existe ou não é 

cumprido. ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Você sabia que as mulheres não podiam votar no Brasil? O direito ao voto 

feminino foi reconhecido na Constituição de 1934. Porém, a luta pelo direito ao 

voto feminino começou bem antes. A bióloga BERTHA LUTZ, iniciou essa 

luta nas primeiras décadas do século passado e inspirou muitas outras mulheres 

da época como a advogada e escritora mineira Maria Ernestina Carneiro 

Santiago Pereira, MIETTA SANTIAGO que deixou a sua marca na história ao 

lutar na Justiça pelo direito de votar. Em 1928, ela conquistou esse grande feito 

e não só isso: ainda conseguiu o direito de se candidatar à deputada federal. 
 



MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 6 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar 

 

Esse é um trecho da música Garota de Ipanema, composta por Tom Jobim, em 1962. 

01. Quanto tempo faz que essa música foi composta? _________________ 

 

02. Decomposto em unidades 1962 é 1 000 + 900 + 60 + 2. Agora decomponha em unidades os números 

a seguir. 

a) 5 670 = ____________________________________________________________ 

b) 12 638 = ___________________________________________________________ 

c) 57 048 = ___________________________________________________________ 

d) 160 723 = ___________________________________________________________ 

e) 704 605 = ___________________________________________________________ 

 

03. Escreva por extenso o maior número da atividade 2.________________________________________ 

 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha 

 

04- Esse é outro trecho da música Garota de Ipanema. Pedro estava se sentindo triste! Resolveu fazer a 

cruzadinha para se alegrar um pouco. Faça a composição dos números e monte a cruzadinha: 

                                                                                                                                         4 

 

Horizontal                                                                                              3 

1- 1 x 100 000 + 2 x 10 000 + 5 x 1000 + 7 x 1 

2- 2 x 100 000 + 4 x 10 000 + 6 x 100 + 7 x 1 

Vertical                                                                           1 

3- 2 x 100 000 + 3 x 10 000 + 5 x 1 000 + 4 x 10 

4- 5 x 100 000 + 3 x 10 000 + 8 x 1 000 + 7 x 100                 2 

 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo, sorrindo 

Se enche de graça 

E fica mais lindo 

Por causa do amor 

 

05- Tom Jobim faleceu em 8 de dezembro de 1.994. Quanto tempo faz que ele faleceu? ______________ 

06- Observe o número 231.994. 
a) Qual o algarismo das dezenas de milhar? ____________ 

b) Qual o valor relativo do algarismo 2? ___________________________ 

c) Qual o valor absoluto do algarismo das centenas simples? ___________________ 

d) Qual o valor absoluto do algarismo das dezenas de milhar? _______________ 

e) Qual o valor relativo do algarismo de menor valor absoluto?________________ 

 



CIÊNCIAS HUMANAS 

ATIVIDADE 7 

 

 

 

 

01- Encontre no caça-palavras, nas posições vertical e diagonal, os termos marcados em negrito no texto. 

 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

As características naturais do estado do Rio de Janeiro ajudam a explicar a formação 

de praias como a de Ipanema. O desgaste (erosão) das rochas que formam os morros 

próximos produziu o grande volume de areia por onde passou a Garota de Ipanema, 

de Tom Jobim, e Vinicius de Moraes. Sem dúvida, uma das canções mais famosas do 

Brasil e do mundo demorou milhões de anos, para ter todos os seus elementos 

formados. 

A natureza no estado do Rio de Janeiro 
 

O estado do Rio de Janeiro possui 

características naturais marcantes, porém 

semelhantes aos demais estados da região 

onde está localizado. A presença de 

morros e serras, um litoral extenso e 

formado por praias são características do 

relevo fluminense. Somadas ao clima 

tropical, predominante no estado, produz 

paisagens reconhecidas no mundo todo 

pelas suas belezas naturais, como é o caso 

da Praia de Ipanema, marcada pela 

presença de morros, pela arquitetura 

humana no encontro com o mar. 


