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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, retomaremos o trabalho da escritora 

ANA MARIA MACHADO e como seus poemas ganharam musicalidade nas mãos de grandes 

compositores brasileiros, onde destaco o compositor ANTONIO CARLOS JOBIM, mais conhecido no 

meio artístico como TOM JOBIM. 

Embarque nas maravilhas cantadas por esse grande compositor!!!!!! 

 

Wave (inglês) 
                                           Tom Jobim 

Vou te contar 

Os olhos já não podem ver 

Coisas que só o coração pode entender 

Fundamental é mesmo o amor 

É impossível ser feliz sozinho. 

 

O resto é mar 

É tudo que não sei contar 

São coisas lindas que eu tenho pra te dar 

Vem de mansinho à brisa e me diz 

É impossível ser feliz sozinho. 

 

Da primeira vez era a cidade 

Da segunda, o cais e a eternidade. 

 

Agora eu já sei 

Da onda que se ergueu no mar 

 E das estrelas que esquecemos de contar 

O amor se deixa surpreender 

Enquanto a noite vem nos envolver 

 
 

 

Com carinho, 

Tia Jaqueline Alves França da Silva 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 1: VAMOS CANTAR? 

 

Acompanhe a letra da canção na página anterior.   

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=w73hEZKnDeA 
 
 

ATIVIDADE 2: CURIOSIDADE  
 

Vamos conhecer um pouco mais sobre esse compositor brasileiro? 

 

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nasceu no dia 27 de janeiro de 1927, em uma casa 

localizada na rua Conde de Bonfim, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.  

Tom Jobim era filho do diplomata Jorge de Oliveira Jobim e de Nilza Brasileiro de Almeida. 

Somente teve uma irmã, Helena.  

Um dos artistas brasileiros que teve maior projeção no exterior, Tom Jobim, como era 

carinhosamente chamado, foi um maestro, músico, cantor, pianista e compositor que, acima de tudo, 

gostava de enaltecer nas suas canções seu país e sua cidade natal, o Rio de Janeiro. 

Alguns consideram-no o maior gênio da música brasileira. Suas obras ajudaram a Música 

Popular Brasileira (MPB) a ficar conhecida no mundo, na década de 60.  

Tom Jobim morreu em decorrência de uma parada cardíaca, em 8 de dezembro de 1994, aos 67 

anos. 

Alguns sucessos de Tom Jobim 
“Chega de saudade” (1958), “Corcovado” (1960), “Samba do avião” (1962), “Só danço samba” (1962), 

“Wave” (1967), “Águas de março” (1973), “Lígia” (1973), “Samba de uma nota só” (1974), “Garota de 

Ipanema” (1962), “Por toda minha vida” (1958), “Se todos fossem iguais a você” (1981), “Copacabana” 

(1978). 

 
 

 

Quer conhecer mais sobre a vida de Tom Jobim? Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=iFWvtYrMIZM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w73hEZKnDeA
https://www.youtube.com/watch?v=iFWvtYrMIZM


ATIVIDADE 3: VOCÊ SABIA QUE...  
 

A escritora Ana Maria Machado (falamos sobre ela na edição anterior) escreveu um livro em homenagem a 

algumas pessoas famosas, que enfrentaram obstáculos em seu caminho. Uma delas é Tom Jobim. Trouxe 

alguns trechos para você comparar com versos de uma música que ele compôs com Vinicius de Moraes. 

Para entender melhor essa relação, acesse o PODCAST DO TOM : https://bit.Iy/2PVdKwh (trabalho 

sugerido pelo site SME Carioca) 

 

ATIVIDADE 4: Agora leia os textos abaixo e depois responda as questões. 

 

TEXTO 1 

Abrindo caminho 
                                                              Ana Maria Machado 

No meio do caminho de Tom tinha um rio. 

Era pau. 

Era pedra. 

Era o fim do caminho? 

No meio do caminho de Tom teve uma ponte. 

No meio do meu caminho, tem coisa que não gosto. 

Cerca, muro, grade tem. 

No meio do seu, aposto, tem muita pedra também. 

Pedra? Ou ovo? 

Fim do caminho? 

Ou caminho novo? 

Quem disse que o fim da picada não se abre para a 

imensidão? 

Esperança renascida escancarando a prisão. 

Promessa de vida no meu coração. 
Adaptado de MACHADO, Ana Maria. Abrindo caminho. 

Editora Ática: São Paulo, 2003 

 

TEXTO 2 

Águas de março 
É pau, é pedra, é o fim do caminho 

É um resto de toco, é um pouco sozinho 

É o vento ventando, é o fim da ladeira 

É a viga, é o vão, festa da cumeeira 

É a chuva chovendo, é conversa ribeira 

Das águas de março, é o fim da canseira 

É o fundo do poço, é o fim do caminho 

No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho 

É a lenha, é o dia, é o fim da picada 

É o projeto da casa, é o corpo na cama 

É o carro enguiçado, é a lama, é a lama 

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã 

É um resto de mato, na luz da manhã 

São as águas de março fechando o verão 

É a promessa de vida no teu coração. 

Adaptado de https://www.letras.mus.br/tom-jobim/49022/ 

VOCÊ SABIA QUE ... 

Tom Jobim tinha um sítio na Região Serrana do Rio de Janeiro e foi lá que nasceram os versos de "Águas 

de março". 

 

https://bit.iy/2PVdKwh


1. Releia o comecinho dos dois textos. No 2, temos “é o fim do caminho” e no 1, “Era o fim do caminho?” 

Que efeito de sentido tem o ponto de interrogação? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Ana Maria Machado escreveu: “No meio do meu caminho, tem coisa que não gosto. Cerca, muro, grade 

tem. No meio do seu, aposto, tem muita pedra também”. Que sentido tem a palavra pedra? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Tom Jobim em "Águas de março" lista coisas positivas e negativas. Escolha algumas e explique por que 

são positivas ou negativas para você. 

 

4. No texto 1, “No meio do meu caminho, tem coisa que não gosto. Cerca, muro, grade tem”. Por que as 

pessoas não gostam de cerca, muro e grade? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Que versos de “Abrindo caminho” têm ideias opostas, contrárias, à cerca, muro e grade? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6. Releia, no texto 2, “É o vento ventando / É a chuva chovendo”. 

a) Que efeito causa a repetição das palavras parecidas? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Leia em voz alta “vento ventando” e “chuva chovendo”. O que você observou na repetição dos sons das 

letras V e CH?__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Que ideia o verso “É o fundo do poço, é o fim do caminho” transmite? ___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Você já parou para pensar que o ovo simboliza o início de uma vida? No texto 1, que palavras e 

expressões têm a ver com esse recomeço? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Observe a presença de elementos da natureza, na letra da canção de Tom Jobim. Sublinhe alguns. 

 

10. Tom Jobim termina sua canção com os versos “São as águas de março fechando o verão / É a promessa 

de vida no teu coração”. A que águas se referem os versos? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
ATIVIDADE 5: MOMENTO LEITOR  

 

Querido aluno, estamos passando por um momento muito difícil, mas a nossa perseverança de que dias 

melhores virão precisa prevalecer.  

No livro ABRINDO CAMINHO, a escritora Ana Maria Machado traz exemplos de pessoas reais que 

venceram os obstáculos para realizar seus sonhos.  

Por isso não desanime!!!! Siga em frente na busca pela realização dos seus desejos. 

Leia o livro acessando o link abaixo e se deixe  inspirar pelos bons exemplos. 

https://pt.slideshare.net/naysataboada/abrindo-caminhodeanamariamachado 

 

 

ATIVIDADE 6: PRODUZINDO TEXTO  

Vamos construir uma paródia? 

Escolha uma canção (ou parte dela) de Tom Jobim ou outra música que você goste e crie uma paródia. 

Depois de pronta, faça a leitura para o seu professor. Mãos à obra!!!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

Paródia 
Paródia consiste na recriação de uma obra já existente, a partir de um ponto de vista 

predominantemente cômico. 

Além da comédia, a paródia também pode transmitir um teor crítico, irônico ou satírico sobre a 

obra parodiada, através de alterações no texto ou imagem do produto original, por exemplo. 
 

https://pt.slideshare.net/naysataboada/abrindo-caminhodeanamariamachado


MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 7 

Leia o trecho da música “Águas de março” e depois resolva as questões. 

É pau, é pedra, é o fim do caminho 

É um resto de toco, é um pouco sozinho  

É um caco de vidro, é a vida, é o sol 

É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol 

É peroba do campo, é o nó da madeira 

Caingá candeia, é o Matita-Pereira 

A música "Águas de março“ foi composta por Tom Jobim, em 1972. 
1- Observando o número acima responda: 

a) Escreva o nome desse número. __________________________________________________________ 

 

b) Decomponha esse número nas suas diversas ordens. _________________________________________ 

 

c) Assinale a alternativa que mostra a forma correta da decomposição polinomial desse número. 

(     ) 1.000 + 90 + 70 + 2 

(     ) 100 + 900 + 70 + 2 

(     ) 1.000 + 900 + 70 + 20 

(     ) 1.000 + 900 + 70 + 2 

 

d) O antecessor desse número é __________   e o sucessor é ____________ . 

 

e) Decomponha esse número no quadro valor de lugar. 

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

 

 

     

 

f) Observando a decomposição da atividade acima, podemos afirmar que esse número tem _______ classes 

e __________ ordens. 

 

g) Quantos anos se passaram desde a sua composição? __________________________________________ 

 

FRAÇÕES 

Se o caco de vidro foi obtido dividindo-se uma placa de vidro em partes iguais, podemos dizer que esse 

caco é uma fração da placa de vidro. 

 

2. Represente graficamente as frações a seguir: 

a) 
4

3

 c) 3

9

 

 

b)
 2

3

 d) 5

5

 

3) Tom Jobim faleceu em 8 de dezembro de 1994.  

a) Quanto tempo faz que ele faleceu? _________________ 

b) Quantos meses têm um ano? ______________________ 

c) Quantos dias têm no mês de dezembro? _____________ 

d) Que outros meses do ano têm a mesma quantidade de dias do mês de dezembro? 

______________________________________________________________________________________ 

 

 



CIÊNCIAS HUMANAS 

ATIVIDADE 8 

Leia: 

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nasceu no dia 27 de janeiro de 1927, em uma casa 

localizada na rua Conde de Bonfim, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.  

 

1) Localize no mapa do Brasil todas as regiões brasileiras e pinte de amarelo a região do Estado onde 

nasceu Tom Jobim. 

 
2) Localize no mapa do Brasil o Estado em que nasceu Tom Jobim, pintando-o de verde. 

 

3) Pense bem e responda:  

a) O que é um bairro? ____________________________________________________________________ 

b) Em que bairro nasceu Tom Jobim? _______________________________________________________ 

c) Qual é o nome do município onde você mora? ______________________________________________ 

d) Qual o nome do bairro onde você mora? ___________________________________________________ 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ATIVIDADE 9 

A água, substância tão necessária para a vida do planeta, também é usada em versos e prosas, para 

falar sobre o AMOR... 

Tom Jobim, um dos maiores músicos de todos os tempos, consegue retratar em suas canções o seu 

grande amor pela Cidade do Rio de Janeiro e pelo seu mar, essa, a maior porção de água do planeta! 

Ouça e cante a música WAVE, que está no início do material Chame seus familiares para ouví-la 

com você. 

 

Já sabemos que a água é essencial à vida. Ela participa de várias reações que ocorrem nos 

organismos vivos. Vamos conhecer alguns? 

• Regula a temperatura do corpo. 

• Faz parte dos líquidos orgânicos (sangue, urina, suor, lágrima entre outros). 

• Ajuda a eliminar substâncias tóxicas do organismo. 

 

A ÁGUA NOS VEGETAIS 

O movimento da água nos vegetais é constante. 

A água é absorvida através da raiz do vegetal e eliminada através das folhas, por meio da 

transpiração. 

 

 

                                                                                                                                                                

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- rosas pequenas e brancas;  

- corante de alimento de qualquer cor; 

- copo de vidro; 

- água. 

PROCEDIMENTO: 

- coloque ¼ de água no copo e, em seguida, coloque muito corante, de forma que a 

mistura fique bem concentrada; 

- corte a haste da rosa, deixando com apenas 10 cm de haste; 

- mergulhe a haste no copo e espere; 

- espere por algumas horas. 

1- Depois de algumas horas, o que aconteceu com as rosas brancas? _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2- Como você explicaria esse processo?______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

A capilaridade nas plantas representa o modo como esses seres conseguem levar a água com os nutrientes 

necessários à sua sobrevivência, desde suas raízes até as suas folhas. 

ÁGUA 


