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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 conversaremos sobre os direitos e 

deveres das crianças e adolescentes através de músicas, poesia e vídeos. 

Começaremos conhecendo a canção É BOM SER CRIANÇA do cantor e compositor 

TOQUINHO. 

Vamos lá? 

Com carinho, 

Tia Jaqueline Alves França da Silva 

 

 

É bom ser criança 
                                          Toquinho 

É bom ser criança 

Ter de todos atenção 

Da mamãe, carinho 

Do papai, a proteção 

É tão bom se divertir 

               E não ter que trabalhar 

Só comer, crescer, dormir, brincar 

 

É bom ser criança 

Isso às vezes nos convém 

Nós temos direitos 

Que gente grande não tem. 

Só brincar, brincar, brincar 

Sem pensar no boletim 

Bem que isso podia nunca mais ter fim. 

 

É bom ser criança  

E não ter que se preocupar 

Com a conta no Banco 

Nem com filhos pra criar. 

É tão bom não ter que ter 

Prestações para se pagar 

Só comer, crescer, dormir, brincar. 

 

É bom ser criança 

Ter amigos de montão 

Fazer cross saltando 

Tirando as rodas do chão. 

Soltar pipas lá no céu 

Deslizar sobre patins. 

Bem que isso podia nunca mais ter fim.

  

Quer ouvir a canção acima? 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=N0vtVj3ZN5w 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0vtVj3ZN5w


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 1: CURIOSIDADE 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o autor da canção acima? 

Antônio Pecci Filho nasceu em São Paulo, no dia 6 de 

julho de 1946, filho de Antônio Pecci e de Diva Bondeolli Pecci, 

descendentes de italianos. 

Por seu uma criança pequena era chamado pela mãe de 

"meu toquinho de gente", o que acabou se tornando seu nome 

artístico. 

Toquinho é um cantor, compositor e violonista brasileiro. 

É conhecido pelas parcerias musicais com o poeta Vinícius de 

Moraes que ficou admirado com o violão de Toquinho e o convidou 

para acompanhá-lo numa temporada na Argentina. Foi o começo de uma grande parceria e amizade. 

Toquinho é um dos grandes cantores, compositores e violonistas da Música Popular do país. 

 

 

ATIVIDADE 2: MOMENTO LEITOR 

Querido aluno! 

Com a pandemia, temos ficado mais tempo em casa para evitarmos aglomerações e corrermos o risco de nos 

contaminarmos. E aí, precisamos também ter outros cuidados. Se alguém te oferecer alguma coisa ou ter 

atitudes que você não goste, procure alguém da sua confiança e conte o que está acontecendo.  

Deixo a sugestão de leitura da Professora Cleomara, docente das turmas 501 e 502, da Escola Municipal 

Pantrezina. 

 Livro: Não me toca, seu boboca!, da autora Andrea Viviana Taubman com ilustração de Thais Linhares. 

 

 

ATIVIDADE 3:  VAMOS ASSISTIR OS VÍDEOS?  

O seu corpo é um lugar sagrado. Ninguém pode tocá-lo sem a sua permissão. 

Deixo as sugestões de vídeos da diretora Cristiane Bernardes, da Escola Municipal Professor Cornélio José 

Fernandes Netto, para você assistir com a sua família. 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=JA5poqqOx9o&feature=youtu.be 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=bVlyl35jBQk&feature=youtu.be 

 

 

ATIVIDADE 4: PRODUZINDO TEXTO    

 

Você já ouviu falar de um livro chamado ECA ? É um livro que contém as leis que protegem crianças e 

adolescentes. A sigla ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse livro você conhecerá os 

direitos e deveres das crianças e dos adolescentes 

Escreva 3 direitos e deveres que você considera importantes para todas as crianças.   

 

DIREITOS 
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

DEVERES 

____________________________

____________________________

____________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=JA5poqqOx9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bVlyl35jBQk&feature=youtu.be


ATIVIDADE 5: Leia ou cante o texto abaixo e depois responda as questões. 

A canção AQUARELA foi composta pela parceria Toquinho e Vinícius de Moraes 

 

AQUARELA 
                                                                                Toquinho e Vinícius de Moraes 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão 

E me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos 

Tenho um guarda chuva 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 

 

Vai voando, contornando 

A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela 

Branco navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul 

 

Entre as nuvens vem surgindo 

Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno e lindo 

E se a gente quiser 

Ele vai pousar 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra 

Eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar 

Pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar 

 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 

Que descolorirá 

 

Quer aprender a cantar a canção acima? Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU 

 

01- Você sabe o que é uma aquarela? Procure no dicionário ou no Google o significado e escreva. 

______________________________________________________________________________________ 

 

02-  O texto acima (da atividade 5) é: 

(A) Uma fábula 

(B) Um conto 

(C) Um poema 

(D)  Uma biografia 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU


03- Do que trata o texto? 

(A) De um homem que gosta desenhar. 

(B) Da possibilidade que tenho para colorir e transformar uma folha branca em desenhos criativos. 

(C) Da importância de ter bons amigos. 

(D) De um castelo que eu fiz na folha em branco.  

 

04- O poeta nos dá a impressão de ser: 

(A) Uma pessoa sem criatividade. 

(B) Uma pessoa muito brava e nervosa com as coisas. 

(C) Um menino bastante peralta (bagunceiro) que gosta de desenhar. 

(D) Uma pessoa criativa e sonhadora. 

 

05- Uma possível interpretação do texto pode ser: 

(A) A vida não vale a pena. 

(B) Devemos ter cuidado com os nossos sonhos pois não podemos “fantasiar” muito. 

(C) Construímos a nossa vida como um quadro com tintas e fantasias. 

(D) A vida é um barco a vela que um dia se afunda. 

 

06-  Nos versos: “Um menino caminha e caminhando chega no muro/e ali logo em frente a esperar 

pela gente o futuro está”, a palavra destacada significa: 

(A)  Tijolos para separar um lugar do outro. 

(B) Algo que deve ser derrubado. 

(C) Um obstáculo que pode ser visto como a passagem para a fase adulta. 

(D) Pesadelos que temos quando dormimos. 

 

07- No verso: “Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva”, a expressão sublinhada significa: 

(A) o desenho da mão. 

(B) a confecção da luva 

(C) o colorido da mão 

(D) a pintura dos dedos 

 

08- No texto, a expressão “BEIJO AZUL” sugere o encontro: 

(A) da vela do barco com o céu. 

(B) do avião com o céu. 

(C) do barco com o mar. 

(D)  do céu com o mar. 

 

09- Na sua opinião, o autor da canção está falando de uma viagem real? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

10- Dê exemplos do que você pode fazer com uma folha de papel, usando sua criatividade. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

11- Você já viu o mundo representado em uma folha de papel? _________________________________ 

Pesquise, recorte e cole ou desenhe essa representação do mundo em uma folha de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 6 

01- Leia a informação abaixo e depois responda as questões 

A canção AQUARELA foi gravada por Toquinho em 1.983. 
 

Há quantos anos a canção AQUARELA foi gravada? ____________________________________________ 

 

02- Observando o numeral 1.983, responda: 

a) Quantas classes têm o numeral? _______________________________________________________ 

b) E quantas ordens? __________________________________________________________________ 

c) O antecessor dessa numeral é ___________ e o sucessor é _______________ 

d) Qual o algarismo de maior valor absoluto? ____________________.   

e) Qual o algarismo de maior valor relativo? _____________________. Ele vale __________________ 

f) Que algarismo ocupa a ordem das dezenas simples? ________________________ 

g) O algarismo 1 pertence à classe ________________________________________ 

 

PROBLEMAS INTERESSANTES 
  

03- Num concurso para ilustração da canção AQUARELA realizado com as turmas do 5º Ano, três 

alunas tiveram a seguinte pontuação: Clara obteve 178 pontos, Isabel conseguiu 198 pontos e Maria 

187 pontos. 

a) Quantos pontos fizeram juntas? ______________________ 

b) Qual foi a vencedora, a que fez mais pontos? ______________________ 

c) Quantos pontos a vencedora fez a mais do que a que teve menos pontos? _____________ 

 

04- Para presentear as três alunas que mais pontuaram no concurso de desenho, um florista deverá fazer 

arranjos com rosas, cravos e dálias, todos com o mesmo número de flores. Ele fará arranjos em 

buquês, caixas e vasos. Sabendo que cada arranjo só terá um tipo de flor, quantos arranjos diferentes 

ele poderá fazer? ________________________________ 

 

05- O auditório onde aconteceu o concurso de desenho, possui 245 cadeiras dispostas em 7 fileiras, todas 

com o mesmo número de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? _______________________ 

 

06- No dia do concurso de desenho, a escola ofereceu lanche para todos os alunos: sanduíche, suco de 

caixinha e laranja, de sobremesa. Para a sobremesa, a escola comprou 34 caixas com 25 laranjas em 

cada uma. Reuniu todas as laranjas e distribuiu igualmente por 5 salas de aula para atender os dois 

turnos (manhã e tarde). 

a) Quantas laranjas a escola comprou? ________________ 

b) Quantas laranjas cada sala de aula recebeu? _________________ 

c) Numa das salas de aula, a professora percebeu que 3 dúzias de laranjas estavam estragadas. Quantas 

laranjas estavam estragadas? _______________________________________________________________ 

d) Quantas laranjas estavam boas para o consumo nessa sala de aula? _______________________________ 

CÁLCULOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

ATIVIDADE 7: VAMOS RECORDAR?  
 

Releia os versos abaixo da canção Aquarela. 

De uma América a outra 

Eu consigo passar num segundo 
 

01- O Planeta Terra é dividido em continentes (parte terrestre) e oceanos (parte líquida). Vamos 

completar o mapa-múndi abaixo colorindo a legenda de acordo com os continentes e escrevendo o 

nome dos oceanos? Se você tiver dúvidas consulte os mapas do seu livro de Ciências Humanas 

(História e Geografia) ou pesquise em outra fonte (livros, atlas, Google). 

 

 

 
LEGENDA 

 

América                                                          Oceania                                          Ásia 

 

           Europa                                                             África                                             Antártida 

 

 

02- Complete 

a) O mapa-múndi é composto pelos seguintes continentes: ____________________, ______________, 

__________________, __________________, __________________ e ______________________. 

b) O continente americano é dividido em três blocos de terra. São eles: __________________________, 

_____________________________ e __________________________________________________. 

c) O Planeta Terra é banhado por cinco oceanos. São eles: ____________________________________, 

_________________________, ___________________________, ___________________________ 

e _____________________________________. 

d) Você mora em que continente? ________________________________________________________  
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

ATIVIDADE 8 

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19) provocou a mudança de atitudes na 

população mundial. Evitar ao máximo sair de casa, lavar as mãos várias vezes ao dia e manter distância um 

do outro são apenas algumas das várias recomendações que a sociedade está seguindo durante o isolamento 

social. Mas algo em que se necessita dar continuidade é o hábito da alimentação saudável. 

Para se ter uma alimentação saudável e equilibrada é aconselhável o consumo de verduras, legumes 

e alimentos ricos em fontes de vitamina C, como laranja, tomate e acerola. Devemos, também, evitar o 

consumo de alimentos enlatados, empacotados, processados e ultraprocessados. Precisamos manter a 

importância de comer comida de verdade, como feijão, batatas, arroz, mandioca, dentre outros alimentos. 

 

 
01- Como está a sua alimentação durante esse período?  

                           (     ) adequada               (     ) inadequada 

 

02- O que aparece mais em sua alimentação:  

                          (     ) alimentos in natura        (     ) alimentos ultraprocessados?  

 

03- Em uma entrega de quentinha havia as seguintes opções de refeições no cardápio do dia. 

CARDÁPIO DO DIA 

1ª OPÇÃO: MACARRÃO E ALMÔNDEGAS AO MOLHO. 

2ª OPÇÃO: LINGUIÇA, BATATA FRITA E ARROZ. 

3ª OPÇÃO: SALADA DE LEGUMES, ARROZ, FEIJÃO E FILÉ DE FRANGO GRELHADO. 

 

Qual das opções possui maior variedade de nutrientes?   

(     ) Macarrão e almôndegas ao molho. 

(     ) Linguiça, batata frita e arroz. 

(     ) Salada de legumes, arroz, feijão e filé de frango grelhado. 
 

04- Agora é a sua vez! Monte um cardápio de alimentação saudável que tenha o prato principal, bebida e 

sobremesa. Não esqueça de variar os nutrientes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDÁPIO 

PRATO PRINCIPAL: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

BEBIDA: ________________________________________________________________ 

SOBREMESA: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


