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MOMENTO 

 

 

 
 

Nossa FLIMP 2020 continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E já estamos ansiosos pela FLIMP 2021!!!!!!!! 

 

Que nunca nos falte esperança! 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=4wZUTpTupeo 

 

 

Há exatamente um ano, a Secretaria Municipal de Miguel Pereira 

realizava um sonho: estávamos inaugurando a tão sonhada FLIMP (Feira 

Literária de Miguel Pereira). 

Muito planejamento, expectativas, trabalho, mas com a colaboração de 

todos e as bênçãos do Criador, o sonho tornou-se realidade. 

O maior presente para todo educador é ver a felicidade, o encantamento 

nos olhos de cada criança, adolescente, jovem e adulto. 

Não poderíamos deixar esse sonho adormecido e apesar de todas as 

adversidades causadas pela pandemia. a nossa FLIMP 2020 se faz 

presente mas de uma  forma diferente. Neste ano o nosso contato com 

autores, escritores, ilustradores, compositores e acervo literário será 

virtual, através do nosso site. 

Na certeza de que dias melhores virão e de que no próximo ano estaremos 

juntos presencialmente, deixo uma recordação para matarmos um pouco 

a saudade que é enorme.   

Juntos somos mais fortes, sempre!!!!     
 

https://www.youtube.com/watch?v=4wZUTpTupeo
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Período de 06 a 19 de julho 

Queridos alunos e responsáveis,  

Desejo que estejam todos bem, cuidando, em primeiro lugar, da saúde. 

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

propostas e as realizando 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 atender os alunos e assim explicar o 

que não está sendo compreendido, sanando as dificuldades.   

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 do gênero musical xote e de Luiz Gonzaga “O Rei do Baião” tão 

presentes nas festas tradicionais da Região Nordeste do País assim como a Literatura de Cordel que 

estudamos na quinzena passada.  

Sigamos confiantes de que essa fase de isolamento social está próxima do fim. Mas, ainda, 

precisamos manter o distanciamento uns dos outros e a higienização das mãos com água e sabão e álcool 

gel 70%. Não há nem remédio nem vacina para o coronavírus. Então, temos que cuidar de nós mesmos e 

das pessoas que estão a nossa volta para nos mantermos saudáveis 

Fé, sempre!!!!!! 

Deixo uma reflexão: a letra da música Ave – Maria Sertaneja,  do cantor Luiz Gonzaga.  

 

 
Ave-Maria Sertaneja 

                                                Luiz Gonzaga 
 

Quando batem as seis horas 
De joelhos sobre o chão 

O sertanejo reza 
A sua oração. 

 
Ave-Maria 

Mãe de Deus Jesus 
Nos dê força e coragem 

Pra carregar a nossa cruz. 
 

Nesta hora bendita e sã 
Devemos suplicar 

A virgem Imaculada 
Os enfermos vir curar. 

 
Ave-Maria 

Mãe de Deus Jesus 
Nos dê força e coragem 

Pra carregar a nossa cruz. 

 

 

 

Com carinho, 

Tia Jaqueline Alves França da Silva 

Coordenadora Pedagógica – 5º Ano 

 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 1: CURIOSIDADE 

 

 

Você sabe o que é o gênero musical xote? 

 

Xote é um rítmo musical dançante executado por diversos cantores e conjuntos de forró. É um rítmo 

dançante muito tocado nas festas juninas em diversos estados do Nordeste brasileiro. 

O xote gaúcho é uma variação do rítmo, tocado no extremo sul do Brasil. 

A palavra xote teve origem na palavra alemã "schottisch", que significa escocesa, pois a dança 

inicialmente era uma referência à polca escocesa. 

O "schottsch" chegou ao Brasil em 1851, através do português José Maria Toussaint. Inicialmente era 

difundida apenas entre a elite, mas, não demorou muito para os escravos se interessarem, e através de 

observações, acabaram adaptando a coreografia para seu próprio jeito, com mais giros e movimentos, 

passando a ser conhecido com o nome de xótis ou xote. 

O xote tornou-se uma dança típica do Nordeste do Brasil. É tocado por uma banda composta 

principalmente de sanfona, pandeiro e triângulo. 

Há outros tipos, como o xote carreirinha, onde os casais correm no mesmo rumo, muito comum no Rio 

Grande do Sul, e o xote de sete volta, em que o casal tem que dar voltas pelo salão, em uma direção, 

depois em direção contrária. 

 

 
 

Agora que você já sabe o que é um xote, que tal conhecer a música de Luiz Gonzaga chamada Xote das 

meninas? Assista o vídeo, acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=3UyyT8zduZg 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UyyT8zduZg


ATIVIDADE 2 

Agora vamos conhecer um pouco sobre o cantor e compositor Luiz Gonzaga, também conhecido como 

“Rei do Baião”. 

TEXTO 1 

Luiz Gonzaga, o Rei do Baião 

Luiz Gonzaga nasceu na Fazenda Caiçara, em Exu, Sertão de Pernambuco, no dia 

13 de dezembro de 1912. Filho de Januário José dos Santos, o mestre Januário, 

"sanfoneiro de 8 baixos" e Ana Batista de Jesus. 

Desde menino, Luiz Gonzaga já pegava na enxada, mas preferia ficar olhando o pai 

tocar sua sanfona. Logo aprendeu a tocar e animar as festinhas da região 

Luiz Gonzaga foi um músico brasileiro. Sanfoneiro, cantor e compositor, recebeu o 

título de "Rei do Baião". Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, 

levou o baião, o xote e o xaxado, para todo o país. A música "Asa Branca" feita em 

parceria com Humberto Teixeira, gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 

1947, virou hino do Nordeste brasileiro. 

No dia 2 de agosto de 1989 faleceu no Hospital Santa Joana no Recife, Pernambuco, vítima de uma 

parada cardíaca. 

 

Quer conhecer mais sobre a vida de Luiz Gonzaga, acesse os links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=37e3yi1IbIs 

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

 

Agora responda as questões abaixo, de acordo com o Texto 1. 

01- O texto Luiz Gonzaga, o Rei do Baião é: 

(A) Um xote. 

(B) Uma biografia. 

(C) Um gênero musical. 

(D) Um cordel. 

 

02- A função principal desse texto é: 

(A) Ensinar como dançar um xote. 

(B) Vender uma sanfona. 

(C) Fazer propaganda da música Asa Branca. 

(D) Informar sobre a vida de uma pessoa. 

 

03- No trecho: “...levou o baião, o xote e o xaxado, para todo o país.” As palavras destacadas são: 

(A) ritmos musicais. 

(B) instrumentos musicais. 

(C) tipos de comida nordestina. 

(D) títulos de cordéis. 

 

Luiz Gonzaga gravou inúmeros sucessos musicais, dentre eles destacamos: Asa 

Branca, Luar do Sertão, Súplica Cearense, A Feira de Caruaru, No Meu pé de 

Serra, A Triste Partida, Assum Preto, Olha Pró Céu, Balance Eu, Paraíba, Pau de 

Arara, Cintura Fina, Danado de Bom, Riacho do Navio, Xote das Meninas, No 

Ceará Não Tem Disso Não, Numa Sala de Reboco, Respeita Januário, Pagode 

Russo, Último Pau de Arara, O Fole Roncou, Zé Matuto, Dezessete e Setecentos, 

Dança Mariquinha, Baião de Dois, ABC do Sertão 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o seu grande sucesso Asa Branca? 

Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=GnPGq4jEDsE  
https://www.youtube.com/watch?v=vkHHC1VuMNc   
https://www.youtube.com/watch?v=HkGmS3ARluE   
 

https://www.youtube.com/watch?v=37e3yi1IbIs
https://www.youtube.com/watch?v=oWixwkVUQgY
https://www.youtube.com/watch?v=GnPGq4jEDsE
https://www.youtube.com/watch?v=vkHHC1VuMNc
https://www.youtube.com/watch?v=HkGmS3ARluE


Leia ou cante o texto abaixo e depois responda as questões. 

TEXTO 2 

ASA BRANCA 

 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação. 

 

Eu perguntei a deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação. 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão. 

 

Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão. 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração. 

        Luiz Gonzaga 

 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração. 

 

Hoje longe, muitas léguas 

Numa triste solidão. 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão. 

 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão. 

 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro, não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu meu coração. 

 

Eu te asseguro, não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu meu coração. 

 

01 – Na canção, a Asa Branca é uma pomba que simboliza a partida do personagem que canta. Essa 

partida é sentida por esse personagem como: 

(A)   Sofrimento, pois ele perdeu muitas coisas e está deixando seu amor. 

(B)   Alívio, pois ele não quer encontrar mais Rosinha. 

(C)   Alegria, pois ele está esperando a chuva cair.  

(D)   Felicidade, pois ele está deixando a terra para ficar sozinho. 

 

02 – A música mostra que a terra onde vive o personagem está: 

(A)   Escura. 

(B)   Florida. 

(C)   Úmida. 

(D)   Seca. 

 

03 – O personagem, ao constatar que até a Asa Branca fugiu, se despede de: 

(A)   Seu sertão 

(B)   Rosinha. 

(C)   Sua plantação. 

(D)   Seu alazão. 

. 

04 – Devido a situação em que a terra se encontra, a vida do personagem sofreu algumas sérias 

consequências. Dentre essas consequências, encontra-se o fato de que ele: 

(A)   Olhou a terra ardendo como fogueira. 

(B)   Viu a asa branca voando em torno da plantação. 

(C)   Perdeu seu gado, seu cavalo e sua plantação. 

(D)   Pergunta a Deus porque tamanha judiação? 

 

05 – Para que possa voltar à sua terra, o personagem espera que: 

(A)   A asa branca volte a voar por lá. 

(B)   A chuva volte a cair no sertão. 

(C)   A Rosinha pare de chorar. 

(D)   Alguém compre um alazão. 



06 – Que grupo de expressões se aplica mais adequadamente ao sertão brasileiro, que é a região descrita 

na música “Asa Branca”? 

(A)   Terra ardendo / falta d’água. 

(B)   Chuva / Rosinha. 

(C)   Plantação / meu coração. 

(D)   Hoje / Deus do céu. 

 

07– Qual é o tema abordado nessa canção, que foi consagrada na voz de Luiz Gonzaga e ainda é popular 

em todo o Brasil? 

      

08– Encontre, na letra da canção, o termo que é uma medida de comprimento utilizado para descrever a 

que distância o indivíduo está de sua casa. Copie o verso que mostra essa medida. 

      

09 – Pesquise qual é a medida de comprimento do termo que você encontrou na questão anterior. 

 

10– Leia com atenção a segunda estrofe. Agora, responda: 

a) Que sentimento a estrofe expressa?” 

b)O que aconteceu com o alazão do nordestino? 

 

11 – A letra dessa canção, que foi escrita há muito tempo, retrata a situação na região Nordeste nos dias 

de hoje. Na sua opinião, por que será que isso ainda acontece? 

       

12 – Na canção, a única esperança de retorno do indivíduo para sua terra natal se dá com a vinda regular 

das chuvas. Você conhece outras formas de captação de água? 

       

13 – Na sua opinião, é possível aproveitar melhor a água das chuvas? De que maneira? 

       

14 – Você já viu ou ouviu falar em cisterna? Explique o que é. 

       

15 – Pesquise o que é açude e explique, com suas palavras, o que é. 

 

16 – Se na região Nordeste não se pode contar apenas com as águas das chuvas, como você acha que é 

feito o abastecimento dos açudes ou poços comunitários ou domiciliares? 

       

17 – Como você pode observar, a água é um recurso importante na vida dos seres vivos; por isso é 

importante saber utilizá-la. Em quais situações você poderia reutilizar a água em sua casa? 

 

18- Quais são os sentimentos expressos na música? 

 

19- O contexto da música Asa Branca é o que ocorre durante a seca no nordeste. Segundo o texto, qual é a 

opção feita por algumas pessoas durante esse período? 

 

20- O texto mostra a realidade de alguns locais do sertão. De acordo com a música as pessoas gostam de 

morar no nordeste? Justifique sua resposta. 

 

21- Se você morasse nesta situação, o que faria para melhorar suas condições de vida? 

 

22- Faça duas ilustrações: uma ilustração que mostre o cenário retratado na canção e outra, de como seria 

com a chegada da água em todas as comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3: PRODUÇÃO TEXTUAL 

(sugestão da professora Ednalva Santos) 

Você conhece as danças típicas desse enorme Brasil? Assista o vídeo abaixo e descubra a riqueza do 

folclore brasileiro. 

Acesse: https://youtu.be/zUT0aETu7iQ 

 

Agora o artista é você!!! Faça uma pesquisa sobre as danças típicas das regiões do 

Brasil. Escolha uma que mais te interessar e grave um vídeo explicando sobre a 

dança e se você quiser, demonstre como se dança convidando as pessoas que 

moram na sua casa para participar. Envie o seu vídeo para o(a) seu(a) professor(a) 

e ele será divulgado na próxima edição do site.  

Olha que legal esse momento família!!!!!!!! 

 

 

 

ATIVIDADE 4: MOMENTO LEITOR 

(sugestão da professora Cleomara Bruno) 

Vamos conhecer um casamento diferente: O casamento matuto da bicharada. Divirta-se nessa história 

acessando: 

https://www.facebook.com/18753441279453682/posts/2682288308758971/?sfnsn=wiwspwa&extid=fB8

uOdip3rbhNol8 

 

Faça uma ilustração, numa folha à parte, da história do casamento diferente: O 

casamento matuto da bicharada 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5: VOCÊ SABIA QUE... 

(sugestão da professora Marcia Lisboa) 

Você sabia que Luiz Gonzaga tem uma relação muito próxima com o município de 

Miguel Pereira? Ele foi um grande incentivador para que um hospital fosse 

construído no nosso município visto que o clima era muito propício para o 

tratamento de doenças respiratórias como a tuberculose e, naquela época, muitas 

pessoas adoeciam com essa doença e procuravam locais com um clima apropriado 

para se tratarem, o que aconteceu com a primeira esposa do Rei do Baião. 

Saiba mais sobre essa e outras histórias acessando o documentário no link: 

https://youtu.be/mVWtQSXx7M0 

 

 

 

ATIVIDADE 6: HOMENAGEM ESPECIAL   

Nesta edição a nossa homenagem especial é para os alunos do 5º Ano da Escola Municipal Professor 

Cornélio José Fernandes Netto, situada no bairro Vila Selma, com a docência das professoras Camila dos 

Santos e Lúcia Teixeira de Freiras. 

Parabéns, Brayan Ribeiro da Silva e Sofia Vieira Venancio da Silva! Vocês deram um show falando 

sobre sustentabilidade!!!!!!!! 

Acessem: https://youtu.be/tFnn3GbaOEA 

                https://youtu.be/YkwkwvOcrUA 

  

 

 

 

https://youtu.be/zUT0aETu7iQ
https://www.facebook.com/18753441279453682/posts/2682288308758971/?sfnsn=wiwspwa&extid=fB8uOdip3rbhNol8
https://www.facebook.com/18753441279453682/posts/2682288308758971/?sfnsn=wiwspwa&extid=fB8uOdip3rbhNol8
https://youtu.be/mVWtQSXx7M0
https://youtu.be/tFnn3GbaOEA
https://youtu.be/YkwkwvOcrUA


MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 7 

01- Leia o trechinho da música de Luiz Gonzaga chamada Dezessete e setecentos. 

Eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar: dezesseis e setecentos 
_Dezessete e setecentos! 
_ Dezesseis e setecentos! 

Percebemos informações interessantes sobre o sistema monetário. Primeiramente, a moeda brasileira, na 

época, chama-se réis. Atualmente, chama-se real. Durante esse período, a moeda brasileira trocou de 

nome várias vezes. Pesquise e escreva os nomes que a moeda brasileira recebeu desde as primeiras trocas 

comerciais até os dias atuais. 

 

02- No trecho da música acima, percebemos que há um desentendimento quanto ao valor do troco. 

Convertendo réis para real, resolva esse problema. Você deu R$20,00 para pagar uma conta no valor 

de R$3,30. De quanto será o seu troco? 

a) (     ) R$17,70 

b) (     ) R$ 16,70 

 

03- Resolva os problemas 

a) Para ir a Festa Junina da escola, Cebolinha saiu de casa às 19h50min. 

Levou 30 minutos para chegar a festa. Que horas Cebolinha chegou à 

festa? 

b) Magali leva 50 minutos de sua casa até o local da Festa Junina. Para 

chegar à festa às 20h30min, que horas ela precisará sair de casa? 

c) Chico Bento, para ir à Festa Junina, saiu de casa às 19h. Levou 5 minutos 

para chegar à casa do Cascão onde ficou por 9 minutos. Da casa do 

Cascão até a festa são 20 minutos. A que horas Chico Bento chegou ao 

local da quadrilha? 

 

04- Observe atentamente a tabela de preços da Festa Junina:  

                TABELA DE PREÇOS 

PRODUTOS VALOR 

Churrasco (espetinho de carne, frango e salsichão) R$5,00 

Refrigerante (lata) R$5,00 

Água (garrafa) R$3,00 

Pipoca R$2,00 

Bolos (fatia) R$3,00 

Doces Típicos (cuscuz e pé de moleque) R$5,00 

Milho (espiga cozida) R$2,00 

Brincadeiras (pescaria e boca do palhaço) R$2,00 

Cartela de Bingo R$5,00 

 

a) Rosinha e Chico Bento foram à Festa Junina e observaram a tabela de 

preços. Rosinha quis pescar, jogar bingo, comeu uma deliciosa fatia de 

bolo de fubá, um cuscuz e um churrasquinho de frango e bebeu uma lata 

de refrigerante. Pagou sua despesa com uma nota de R$50,00. Quanto 

Rosinha recebeu de troco? 

b) Chico Bento jogou bingo, brincou na boca do palhaço, comeu um 

churrasquinho de carne, um salsichão e um pé de moleque e bebeu uma garrafa de água. Ele 

conseguirá pagar a sua despesa com uma nota de R$20,00? Por quê? Desenhe uma forma de 

pagamento que Chico Bento poderá usar, combinando cédulas e moedas, sem receber troco. 

c) Rosinha e Chico Bento irão dançar quadrilha. Cada quadrilha é formada por 16 pares de casal. 

Quantos pares de casal serão necessários para formar: 

 Duas quadrilhas 

 Cinco quadrilhas 

 Oito quadrilhas 

 Três quadrilhas 



CIÊNCIAS HUMANAS 

ATIVIDADE 8 

Como vimos anteriormente, as festas tradicionais fazem parte do folclore do Brasil. Destacam-se pelas 

regiões brasileiras. O Brasil é dividido em cinco regiões: Região Norte, Região Nordeste, Região 

Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul. 

01- Pesquise e responda: 

a) Luiz Gonzaga nasceu no Estado do Ceará e faleceu no Estado de Pernambuco. Esses dois Estados 

fazem parte de que região?________________________________________________________  

b) Miguel Pereira é um município do Estado do __________________________________________. 

Esse Estado faz parte de que região brasileira? _________________________________________ 

 

02- Complete o mapa abaixo escrevendo o nome das regiões brasileiras, observando os números. 

Depois, relacione as danças tradicionais à região brasileira onde elas mais se destacam, colorindo a 

legenda de acordo com o mapa.   

 
     

    REGIÃO NORTE 

 
               REGIÃO NORDESTE 

              

                

               REGIÃO CENTRO-OESTE 

 

                

               REGIÃO SUDESTE 

 

               REGIÃO SUL 

 

 

 

 

 

 

03- Ainda, observando as cores do mapa acima, pinte os Estados Brasileiros de acordo com a região a 

que pertencem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

MARACATU 

SAMBA 

 

CATIRA 

 

FANDANGO 

 

CARIMBÓ 

 

SANTA 

CATARINA 

MARANHÃO 

AMAZONAS 

RONDÔNIA 

PARANÁ 

RIO DE JANEIRO ALAGOAS 
TOCANTINS 

MINAS GERAIS 

BAHIA GOIÁS AMAPÁ 



CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ATIVIDADE 9 

É comum nas festas juninas, as comidas típicas onde o milho, o coco e o amendoim são os ingredientes 

principais no preparo da maioria dessas delícias. 

Os alimentos saudáveis são de origem vegetal ou animal. Temos os alimentos industrializados, mas 

devemos evitá-los porque não são nutritivos como os alimentos naturais. 

 

 

 

 

O que devemos comer para termos uma alimentação saudável? 

Cada alimento possui uma função no nosso corpo. 

Vamos conhecer um pouco mais os alimentos e suas propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Procure, em sua alimentação do dia a dia, e escreva, aqui, os alimentos que são responsáveis por: 

a) fornecer energia para seu corpo: ________________________________________________________ 

b) repor estruturas de seu corpo: __________________________________________________________ 

c) favorecer o bom funcionamento de seu corpo: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- Faça uma lista de alimentos que você considera saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentar-se bem não significa comer muito. O mais importante é a qualidade do alimento, são 

os nutrientes que o alimento fornece. 
 

Precisamos de alimentos que forneçam energia para o nosso corpo, 

alimentos ricos em glicose, que podemos encontrar nos carboidratos e nas 

gorduras. 

 
 

Precisamos também de alimentos que forneçam estruturas de reposição para 

o nosso corpo, os alimentos ricos em proteínas 
 

Precisamos, ainda, de alimentos que realizam funções intermediárias, que 

favoreçam o bom funcionamento do corpo, característica encontrada nas 

frutas, nas verduras, na água e nos sais minerais. 
 

É preciso resgatar e valorizar hábitos alimentares de cada região, estimulando o consumo de alimentos 

naturais com alto valor nutritivo. Devido ao momento por que estamos passando, precisamos ter um 

cuidado redobrado não só com a higiene, mas também com a alimentação. O consumo adequado de 

alimentos saudáveis e água potável contribui para o fortalecimento das defesas do corpo e evita 

doenças. 
 

A alimentação deve ser equilibrada e variada, composta de alimentos saudáveis. 

Mas o que é um alimento saudável? 

O alimento saudável é aquele que melhora ou mantém a sua saúde. 
 

_______________________                  ___________________________                _______________________ 

_______________________                  ___________________________                _______________________    

_______________________                  ___________________________                _______________________    

_______________________                  ___________________________                _______________________    

 



03- Assinale X nos alimentos que você considera saudáveis: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04- Substitua os símbolos pelas letras correspondentes, para decifrar a mensagem: 

 

 
 

  ♣    ↓  ↑↑   ♫ 

A / Ã B C/Ç D E F G H I J K L M 

 

 

 

  
   

       

N  O P Q R S T U V X W Y Z 

 
 
  

 

 

  

 

 . . 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

05- Pesquise e responda o que é e dê dois exemplos de alimentos em casa caso. 

a) Produtos in natura: _______________________________________________________________ 

Exemplos: ____________________          ____________________ 

 

b) Produtos processados: ____________________________________________________________ 

      Exemplos: ____________________          ____________________ 

 

c) Produtos ultraprocessados: _________________________________________________________ 

      Exemplos: ____________________          ____________________ 
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