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Português 

Leitura e interpretação. 

Cuidar de um Gato – Dicas e sugestões 

Quando você decide levar para casa um bichinho novo, seja adotado ou comprado, 

precisa antes pensar muito bem nas responsabilidades que está assumindo e estar ciente de 

que cuidar de um gato requer alguns esforços. Cuidar de um gato não é um bicho de sete 

cabeças e sete vidas, mas não é tampouco simplesmente levar o gato para a casa e dar ração. 

Saiba aqui os pontos aos quais você deve estar atento quando se dispor a adotar ou comprar 

um gatinho! Por mais que seja comum dizer que o gato gosta da casa e não do dono, isso é 

senso comum e é errado, pura implicância com os pobres bichanos. O gato se apega sim à 

família, não pense que ele está com você pelo conforto da casa, ele está com você porque gosta 

da companhia. Algumas raças ficam extremamente tristes quando não passam um tempo diário 

com o dono. O gato quer carinho, atenção, quer brincar com seu dono. Se ele gostasse apenas 

da casa, sua presença ou ausência não o afetaria. A verdade é que o gato preza sim por um 

tempo e espaço próprios, eles possuem senso de independência, mas independência e desprezo 

não são sinônimos. Tenha em mente que, para cuidar de um gato, você precisa dedicar um 

pouco de tempo todos os dias a ele. A parte boa é que você pode ir trabalhar sossegado, seu 

gatinho conseguirá se ocupar durante o dia, mas vai exigir seu quinhão de atenção quando você 

pôr os pés em casa. [...] Para garantir que o gato solto não se torne um problema, são 

necessários certos cuidados. A casa precisa ter uma portinha para gatos, geralmente embutida 

na própria porta da casa, mais comumente na porta dos fundos. Assim, ele poderá voltar para 

casa depois do passeio noturno.  

Outro ponto importante para cuidar de um gatinho que é mantido solto, é colocar uma 

coleira nele, com informações do dono para que, caso ele se perca, alguém possa devolvê-lo. 

Também é extremamente essencial manter o gato vacinado, pois estando solto ele está sujeito 

a inúmeras doenças encontradas na rua. [...] Dentro de casa é interessante manter fixo um local 

onde esteja a ração, a água e a caminha do gato, e que seja afastado dos pontos mais 

movimentados da casa, para que ele descanse. Se a sua alternativa for manter o gato preso, por 

morar em apartamento, por exemplo, deverá reservar um local para a caixinha de areia e limpá-

la regularmente. O gato é um animal higiênico, não vai gostar de usar areia suja. Saúde e lazer, 

direitos básicos dos bichanos também! Para cuidar de um gato e mantê-lo bem e feliz, você 

precisa cuidar da saúde dele. Isso significa escovar o pelo – para evitar que engula e tenha 

problemas com bola de pelos, levar ao veterinário, manter as vacinas em dia, dar uma ração de 

qualidade que tenha os nutrientes necessários, etc. Os gatos não costumam tomar muita água, 
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portanto a opção da ração que não seja seca é chamativa aos olhos do dono preocupado, mas 

você precisa saber qual a melhor ração. A de sachê, por exemplo, como fonte principal de 

alimento, não é ideal. Outra opção é manter uma fonte de água corrente, pois os gatos não 

tomam água parada, por isso não é raro vê-los pulando nas pias para matar a sede. Quanto ao 

lazer, você terá que dispor de tempo para brincar com o gato, para isso tem diversas opções de 

brinquedos no mercado para você brincar com seu bichano e outros para ele se divertir enquanto 

você não está em casa. Cuidar bem de um gatinho é como cuidar de um filho, você está levando 

um novo membro para a família. Eles vão precisar dos seus cuidados, da sua atenção e do seu 

carinho, mas vão te recompensar com fidelidade, muito amor e miados ecoando pela casa. Ter 

um gato em casa é ter felicidade coberta de pelos, que anda em quatro patas e faz miau.  

Disponível em: www.cachorrogato.com.br/gato/cuidar-gato/. 

1. O texto acima traz vários cuidados que devemos ter ao se pensar em adotar um gato. Faça 

nas linhas abaixo um manual com cinco informações que você considerou mais importante. 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

 

2. Procure no dicionário o significado das seguintes palavras retiradas do texto. 

a) Afetar-___________________________________________________________________ 

b) Prezar-____________________________________________________________________ 

c) Sachê-____________________________________________________________________ 

d) Quinhão-__________________________________________________________________ 

 

3. Muitas pessoas dizem que os gatos se apegam a casa e não ao dono. Este fato é correto? 

Retire do texto o trecho que comprova sua resposta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

http://www.cachorrogato.com.br/gato/cuidar-gato/
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4. O gato é um animal muito higiênico. Retire do texto atitudes que comprovam esta afirmação. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Complete com V (verdadeiro) e F (falso): 

(  ) Cuidar de um gato é como cuidar de um filho. 

(  ) Não precisamos ter muita responsabilidade ao adotar um bichinho. 

(  ) Quando mantemos um gatinho solto devemos tomar alguns cuidados especiais, como 

colocar uma coleira. 

(  ) Existem diversos brinquedos destinados a brincar com este tipo de bichano. 

6. Reescreva o parágrafo abaixo substituindo as palavras destacadas por sinônimos. 

“Cuidar bem de um gatinho é como cuidar de um filho, você está levando um novo 

membro para a família. Eles vão precisar dos seus cuidados, da sua atenção e do seu carinho, 

mas vão te recompensar com fidelidade, muito amor e miados ecoando pela casa. Ter um gato 

em casa é ter felicidade coberta de pelos, que anda em quatro patas e faz miau.” 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Matemática 

f. Observe o gráfico e faça o que se pede. 

 

a) Em qual região o consumo de geladeiras é maior?__________________________________ 

b) Em qual região a venda de cafeteiras é menor?____________________________________ 

c) Quantos produtos foram vendidos na região Centro-Oeste? 

 

 

 

 

 

d) Em qual região a venda de produtos é maior? Qual foi o total de vendas desta região? 
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2. Construa um gráfico com a idade dos membros de sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quem é a pessoa mais velha?__________________________________________________ 

b) Quem é o mais novo?________________________________________________________ 

c) Qual a diferença de idade entre a pessoa mais nova de sua casa e a mais velha? 

 

 

 

 

 

 

 

d) Qual a soma da idade de todos os membros de sua família? 
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Ciências 

Leia o texto.  

As Olimpíadas de 2020 serão realizadas em Tóquio, no Japão, de 24 de julho a 9 de 

agosto de 2020. Em sua 32.ª edição, os Jogos Olímpicos de Verão terão 33 modalidades 

esportivas, com a expectativa de participação de mais de 11 mil atletas, os quais representarão 

mais de 204 países. As Paralimpíadas são os Jogos Olímpicos voltados para atletas com 

deficiência física ou cognitiva, conhecidos como paratletas. A edição de Tóquio dos Jogos 

Paralímpicos será realizada de 25 de agosto a 6 de setembro de 2020 e contará com 22 

modalidades esportivas.  

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/8ducação-fisica/olimpiadas-toquio-2020.htm. 

Acesso em: nov.2019.  

a) Após a realização de uma prova olímpica, o atleta transpira e fica cheio de suor. Por que 

isso acontece? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Por que os seres humanos sentem sede após uma intensa atividade física?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Por que é preciso manter o corpo bem hidratado? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Em qual camada da pele o suor é produzido? 

____________________________________________________________________________ 

 

  

https://brasilescola/
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Ciências 

1. Complete as lacunas. 

A _______ é o maior órgão do corpo humano, ela faz parte do sistema ___________. 

Ela é dividida em ___________ ,___________ e___________. 

 A epiderme é constituída de ___________________________, cheias de 

____________. 

 A derme é composta por: _____________________, _____________________, 

_____________________,_____________________ e _____________________. 

 A hipoderme é a camada mais _______________________ela une os músculos e os 

ossos às outras camadas da pele. 

2. Qual a menor unidade do corpo humano? 

 

3. Complete com Verdadeiro ou Falso. 

(  ) As células podem ser vistas a olho nu. 

(  ) As células com a mesma função formam um tecido. 

(  ) As células epiteliais formam o tecido que constituem a pele. 

(  ) A caspa é uma doença contagiosa. 

4. Por que não sentimos dor ao cortar as unhas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. O que é o albinismo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Qual a forma correta de tomar sol? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. O que é catarata? 

____________________________________________________________________________ 
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Português 

1. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por antônimos. 

a) O salão de festas é muito grande. 

____________________________________________________________________________ 

b) A sala de aula está cheia de alunos. 

____________________________________________________________________________ 

c) A cidade é muito longe da capital. 

____________________________________________________________________________ 

d) O carro está fazendo muito barulho. 

 

2. Circule os verbos de comando dos enunciados abaixo. 

a) Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas. 

b) Cite três estados brasileiros. 

c) Classifique os animais abaixo de acordo com o grupo que fazem parte. 

d) Pinte no mapa os estados brasileiros e separe-os de acordo com as regiões que fazem 

parte. 

3. Leia a piada abaixo e faça o que se pede. 

Joãozinho chega em casa e diz: 

- Mãe, eu descobri que sou mais inteligente que a professora. 

E a mãe diz: 

- Por que você acha isso? 

- Porque eu passei de ano e ela continuou no mesmo. 

a) O que faz essa piada ter graça? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Reescreva a piada substituindo as palavras destacadas por sinônimos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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História 

Leia o texto abaixo e responda. 

A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do 

Brasil e determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo 

ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888 com a assinatura da regente 

do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular 

que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm 

1. Antes da Lei Áurea foram criadas outras leis que foram acabando aos poucos com a 

escravidão no Brasil. Cite e explique a primeira delas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. O que foi a Lei do Ventre Livre? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Explique a Lei do Sexagenário. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Por que os ingleses queriam acabar com a escravidão no Brasil? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. O que aconteceu com os negros com o fim da escravidão? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
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Matemática 

1. Pinte de acordo com a legenda. 

 

2. Represente em números romanos. 

a) 2345=_____________________________ b) 3768=_____________________________ 

c) 493=_____________________________ d) 799=_____________________________ 

3. Represente em números egípcios. 

a) 367=______________________________ b) 28=______________________________ 

c)1723=______________________________ d) 433=______________________________ 

 

4. Resolva as subtrações usando o método da compensação. 

a) 500-499= 

 

 

b) 3768-2179= c) 17324-1634= 

d) 1000-988= 

 

e) 376-285= f) 672- 455= 
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Geografia 

Leia o texto a seguir para responder às questões.  

O que se sabe até agora sobre o derramamento de óleo no Nordeste? Investigações do 

governo ainda não indicam qual a trajetória e a intensidade da circulação da substância, que já 

atingiu mais de 200 localidades em nove estados. Um a um, desde o final de agosto, os nove 

estados da Região Nordeste tiveram as areias de suas praias atingidas por manchas de óleo. 

Diversas localidades, entre elas importantes destinos turísticos, foram interditadas para limpeza, 

em um esforço que concentra cada vez mais órgãos do poder público. [...] As primeiras manchas 

de óleo no mar foram vistas no dia 30 de agosto de 2019 na cidade de Conde, no litoral Sul da 

Paraíba. A substância se expandiu por todos os estados da Região Nordeste. O último a registrá-

la, no início de outubro, foi a Bahia. 

 

a) No texto, grife, com lápis preto, o nome do estado onde as manchas foram vistas primeiro. 

Cite o nome de sua capital. 

____________________________________________________________________________ 

 b) No texto, grife, com lápis vermelho, o nome do estado onde as manchas foram vistas por 

último. Cite o nome de sua capital.  

____________________________________________________________________________ 

d)No litoral norte do Nordeste, há duas capitais estaduais que também tiveram suas praias 

manchadas pelo óleo. Quais são elas? 

____________________________________________________________________________ 
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2. De todas as capitais nordestinas, apenas uma não corre risco de ter manchas de óleo, pois 

não é uma cidade litorânea.  

a) Que capital é essa? ________________________________________________________ 

b) De qual estado ela é capital? __________________________________________________ 

3. Você acha que esse derramamento de óleo nas praias pode ter alguma consequência para 

as pessoas, animais e meio ambiente? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Explique por que o rio São Francisco é um rio tão importante para o Brasil? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Qual a região brasileira com o maior número de estados? 

____________________________________________________________________________ 

6. Quais foram as principais mudanças sofridas na região Nordeste a partir da década de 

1990? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Assista ao vídeo “O rio da unidade nacional”. Disponível em: 

www.dominiopublico.gov.br/download/video/me000771.mp4 

Em seu caderno faça anotações sobre as informações principais vistas no vídeo e suas 

possíveis dúvidas. 

  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/video/me000771.mp4
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Português 

Leia o texto abaixo e faça o que se pede: 

Tamanho não é documento 

No primeiro dia de aula eu sempre gosto de dar uma espiada de leve na sala dos 
professores para ver se há caras novas. De modo que fui lá conferir. Vi que conhecia quase 
todos os professores que estavam na sala, papeando, mexendo em livros, assinando folhas de 
papel. A única figurinha nova era a moça baixinha de salto alto. Ela estava tomando água do 
filtro. Bebia aos goles. Devagarzinho, dando a impressão de que estava saboreando a água. A 
gente aprende que água não tem gosto, mas as pessoas vivem dizendo: 

 – Puxa, que água gostosa!  

Ou então:  

– Nossa! Que água horrível! 

A baixinha era dona Furquim, a gente ficou sabendo disso logo depois. Dona Furquim 
tinha a placidez de quem saboreia água. Essa foi a impressão que me deu. Não fiquei olhando 
muito. O que me chamou mais a atenção foi o tamanho dela. Um minguinho de gente. Mas não 
fiquei encarando muito. Saí andando pelo corredor; ao primeiro companheiro que encontrei fui 
contando a novidade: professora nova, gente! 

Mais tarde a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento. Dona Furquim 
entrou na classe e a turma estava na maior pândega. Ela subiu ao estrado com suas pernas 
finas. Foi quando alguns da súcia até riram com mais gosto, mas eu já tinha passado um zíper 
na boca e fiquei sério.[...] 

Quando a classe parou de rir, dona Furquim tinha acabado de escrever o nome dela na 
lousa, com letras médias e claras. Furquim, que nome engraçado. Combinava com as pernas 
finas dela. E não era só isso. Tinha jeito de apelido, ao mesmo tempo assentava como um acento 
circunflexo na fama que dona Furquim trazia atrás de si: que ela era a exigência em pessoa. 
Muito amiga dos alunos, tal e coisa, mas com ela corpo mole não valia, a turma tinha de aprender 
a comer o mingau pela beirada do prato para não queimar a boca [...] 

Foi no finzinho da aula, um pouco antes de tocar o sinal, a gente já estava guardando os 
badulaques, que dona Furquim deu o principal recado e passou a receita de seu modo de ser. 
Ela falou, com a maior calma: 

— Muito bem. Vocês vão me fazer uma tarefa em casa. 

Tarefa no primeiro dia de aula? Não houve um que não perdesse o rebolado. Nossa classe 
era mista. A mais sabichona da classe, a que trazia tudo limpinho no caderno, na ponta da língua, 
era, sempre foi, a Maria Clara de Ovo. Pois até a Maria Clara de Ovo foi pega de surpresa. 
Deixou cair o tampo da carteira no dedo, ficou assoprando. Dona Furquim era toda mansidão: 

— A partir de hoje, em todas as aulas, vocês me tragam um pequeno texto livre. Uma história 
qualquer que tenha acontecido no dia a dia. Dez linhas. Não é necessário mais que dez linhas. 
Entenderam? 
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A classe inteira ficou encarando dona Furquim como se ela fosse a mulher-maravilha. 
Será que dona Furquim estava caçoando da gente? 

— Dez linhas do quê, professora? 

Dona Furquim estava acabando de apanhar os livros de cima da mesa. Virou-se e repetiu, 
como se estivesse dizendo algo que nós devíamos saber de cor: 

— Vamos contar por escrito as coisas que acontecem todos os dias. O cotidiano de cada um. 
Mesmo que pareça um fato sem importância. Façam de conta que é uma brincadeira. Em casa, 
vocês arranjam um tempinho, passem para o papel um pouco da vida. Tanta coisa, não é 
mesmo? Sempre acontece tanta coisa na vida da gente! 

Depois da aula geralmente a turma gostava de atirar bolotas de papel uns nos outros. 

Nesse dia ninguém atirou bolota em ninguém. Maria Clara de Ovo continuava coçando o dedo. 
O Neto cismou de perguntar se era para fazer a redação a tinta ou a lápis. Soara o sinal. Dona 
Furquim ia saindo: 

— À vontade. Tanto faz a tinta ou a lápis. 

Assim foi o primeiro dia de aula de dona Furquim. Ela nunca fez questão das coisas muito 
na ponta da língua (ou seja, certinhas). Gostava de dizer que é bom aprender para a vida. Como 
se aprende a andar. Foi por causa de dona Furquim que desse dia em diante passei a rabiscar 
coisas que aconteciam em minha vida. Enchi um caderno de redação e depois outro caderno de 
redação. Isto que eu estou contando aqui não passa de folhas soltas desses cadernos. No passar 
a limpo, procurei emendar os erros que dona Furquim havia corrigido. Emendei os erros, mas 
não modifiquei os fatos. 

DIAFÉRIA, Lourenço. O empinador de estrela.São Paulo: Moderna, 1988. p. 10-12. 

Resolva os exercícios 1 e 2- p. 77 e 78- Atividades Complementares- em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Leia o texto e faça o que se pede: 

A professora de horizontologia 

Já tinha parado a chuva e Clara Luz estava louca que a Gota voltasse. Felizmente a Fada-

Mãe veio com uma novidade: 

— Minha filha, hoje vem uma professora nova. Você vai ter a sua primeira aula de Horizontologia. 

— O que é isso? 

— É saber tudo sobre o horizonte. As crianças lá da Terra aprendem Geografia. As fadas 

aprendem Horizontologia. 

— Acho que vou gostar dessa aula – disse Clara Luz. 

O sininho da porta bateu: era a professora que vinha chegando. Clara Luz correu ao 

encontro dela: 

— Bom dia! Estou louca para aprender tudo sobre horizontes! 

— Que bom! – respondeu a professora. — Gosto de alunos assim entusiasmados. 

A professora era uma fada muito mocinha, que tinha acabado de se formar em professora 

de fadinhas. Sabia Horizontologia na ponta da língua. A Fada-Mãe ofereceu um cafezinho de pó-

de-meia-noite e depois deixou Clara Luz e a professora sozinhas. 

— Muito bem – disse a professora. — Primeiro quero ver o que você já sabe. Sabe alguma coisa 

sobre o horizonte? 

— Saber, mesmo, não sei, não. Mas tenho muitas opiniões. 

— Opiniões? 

— É, sim. Quer que diga? 

— Quero – respondeu a professora, muito espantada. 

— A minha primeira opinião é que não existe um horizonte só. Existem muitos. 

— Está enganada – disse a professora. — Horizonte é só um! 
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— Eu sei que todos acham que é só um. Mas justamente vou escrever um livro, chamado 

Horizontes novos. 

— Você vai escrever um livro? – perguntou a professora, cada vez mais admirada. 

— Vou. Eu acho que criança também pode escrever livros, se quiser, a senhora não acha? 

— Acho, sim. 

— Pois nesse livro eu vou dizer todas as minhas ideias sobre o horizonte. 

— São muitas? – quis saber a professora. 

— Um monte. Por exemplo: eu acho que nós duas não devíamos estar aqui. 

— Ué! Devíamos estar onde, então? 

— No horizonte, mesmo. Assim, em vez da senhora ficar falando, bastava me mostrar as coisas 

e eu entendia logo. Sou muito boa para entender. 

— Já percebi – disse a professora. 

— Tenho muita pena das professoras, coitadas, falam tanto! 

— É verdade – respondeu a professora, com um suspiro. 

Clara Luz ficou muito contente: 

— Então, se está de acordo, por que não vamos para o horizonte já? 

A professora levou um susto: 

— Não pode ser! 

— Por quê? 

— Não sei se é permitido...Não foi assim que eu aprendi Horizontologia no colégio... 

— Por isso é que a senhora é tão magrinha. 

— Hein? 
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— Coitada, levou anos aprendendo Horizontologia sentada! 

A professora levantou-se de repente: 

— Sabe de uma coisa? Vamos! 

Clara Luz ficou radiante: 

— Eu sabia que ia gostar dessa aula. 

E foram. 

— Viu como é fácil ir? – perguntou Clara Luz, enquanto voavam, de mãos dadas. 

— É mesmo. Nunca pensei que fosse tão fácil! – respondeu a professora. 

Ela passava o dia dando lições para sustentar a mãe, uma fada velhinha, que já não podia 

trabalhar nem fazer mágicas. Ganhava vinte estrelinhas por aula e não tinha tempo para 

passeios. Agora, com o ar puro lhe batendo no rosto, estava até mais coradinha. 

— A senhora é bem bonita, sabe? – disse Clara Luz. 

— Acha? – perguntou a professora com um sorriso. 

Nisso, chegaram. A professora foi a primeira a pular sobre o horizonte. Estava tão alegre 

que se esqueceu de que era professora e saiu aos pulos, com os cabelos voando: 

— Viva! Estou no horizonte! 

Clara Luz foi atrás, também muito contente. Um navio ia justamente aparecendo no 

horizonte. 

— Aproveite! – gritou Clara Luz. 

A professora aproveitou. Segurou o navio na mão, como se ele fosse um brinquedo. O 

navio ia cheio de gente, que estava voltando da Europa, mas ninguém percebeu o que estava 

acontecendo. Só ficaram todos alegres. E o comandante resolveu dar um baile. A professora, 

em criança, nunca tivera brinquedos, porque era muito pobre. Ficou encantada: 

— Olhe só, que gracinha! Estão dançando, lá dentro! 
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[...] 

Ela se sentia como as crianças quando vão ao teatrinho de bonecos. Ficaram as duas se 

divertindo, muito tempo, com aquele teatrinho. Depois, a professora colocou o navio no mar, com 

tanto cuidado que não levantou a menor ondinha. E o navio, assim que saiu do horizonte, virou 

navio grande de novo, cheio de gente grande. 

A professora, agora, estava coradíssima e com os olhos brilhando. Ter um brinquedo tinha 

feito um bem enorme a ela. 

— Vamos brincar de escorrega no arco-íris? – convidou Clara Luz. 

Dessa vez a professora nem se lembrou de pensar se seria permitido ou não. Foi logo 

subindo por um lado do arco-íris e escorregando pelo outro, com os braços para o ar: 

— Lá vou eu! 

No princípio, como não tinha prática, escorregava muito desajeitada e Clara Luz morria 

de rir. Mas logo se habituou e mostrou que tinha um jeitinho louco para escorregar no arco-íris. 

Escorregava de costas, de frente, em pé e até dançando. Clara Luz fazia tudo para imitá-la, mas 

a verdade é que não conseguia tão bem. Tinha acontecido uma mágica com o cabelo da 

professora: agora estava dividido em duas tranças, igualzinho ao que ela usava quando tinha 

dez anos. Clara Luz estava notando isso, mas não disse nada. A professora ainda não tinha 

percebido o que lhe acontecera. 

— Agora – disse Clara Luz — a senhora não quer dar uma espiada nos outros horizontes? 

— Que outros, querida? Só existe um. 

— Então olhe para lá! 

A professora, que só estava olhando para cá, concordou em olhar para lá, já que Clara 

Luz fazia questão. E viu mais de dez horizontes, um depois do outro. 

— Não é possível, Clara Luz! Estou vendo dez! 

— É? Então a senhora é formidável em Horizontologia, mesmo. Eu só estou vendo sete. 

— Mas não é possível, Clara Luz! Será que não estamos sonhando? 
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— Claro que não. Está sonhando é quem só vê um. 

Lá longe, na Via Láctea, a Fada-Mãe tocou o sininho para avisar que já tinha acabado a 

lição. Clara Luz e a professora voltaram voando, rindo da cara das fadas que abriam as janelas 

e comentavam umas com as outras: 

— Que professora, essa! Onde já se viu dar lição assim? 

Brincando no meio da aula! A Fada-Mãe estava na porta, esperando por elas. 

— Onde estiveram? 

— No horizonte, mamãe. Essa professora não ensina falando, não. Ela ensina indo. 

A professora encabulou: só agora reparara que estava de trancinhas. Que iria pensar a 

Fada-Mãe? Mas a Fada-Mãe não era boba: foi lá dentro e, em vez de vinte estrelinhas, trouxe 

trinta, para o pagamento. 

— Muito obrigada – disse ela. — Nunca vi minha filha gostar tanto de uma lição. 

A professora não quis receber: 

— Não vou cobrar nada por essa aula. Eu é que aprendi muito com a sua filha. 

— Não acredite, mamãe! Ela é a professora melhor que eu já tive. 

A Fada-Mãe já tinha percebido isso. Insistiu em pagar as trinta estrelinhas e pediu à 

professora que não deixasse de voltar, duas vezes por semana. 

ALMEIDA, Fernanda Lopes. A professora de horizontologia. São Paulo: Ática, 2004. p. 12-13. 

 

Resolva os exercícios 3 e 4- p. 78 e 79- Atividades Complementares- em seu caderno. 
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Português 

1. Leia a tirinha abaixo e reescreva-a transformando em narrativa. Não esqueça dos sinais de 

pontuação e de dar um título. 

 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Matemática 

1. Resolva as contas abaixo e represente o resultado no ábaco. 

a) 543+ 567= 

 

 

b)123+456= 

 

 

c)789+987= 

 

 

 

d)745-347= 

 

 

e) 1200-998= 

 

 

 

 

f)912-832= 
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2. Observe a quantidade de ferro que uma criança de 2 a 3 anos deve consumir por dia: 

Ferro total na dieta de 1300 kcal para crianças de 2 a 3 anos de idade 

Refeição Ferro total (mg) 

Café da manhã 0,52 

Lanche da manhã 1,22 

Almoço 3,41 

Lanche da tarde 0,20 

Jantar 3,23 

Lanche da noite 0,53 

Total/dia 9,11 

 

a) A mãe de Alana está controlando as refeições da filha para que consiga consumir todos os 

dias os 9,11 mg de ferro, conforme a orientação de seu médico. Pensando que todos os dias ela 

cumpriu sua meta, quantos miligramas de ferro ela terá consumido ao final de uma semana? 

 

 

 

b) E ao final de um mês? 

 

 

 

c) Observando a tabela até a hora do almoço quantos miligramas de cálcio Alana consome por 

dia? Quanto falta pra ela chegar até a meta diária? 
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3. Faça uma rotação de 1/4 de volta da figura, no sentido horário, partindo do ponto A. 

 

4. Desenhe uma figura simétrica à figura dada, partindo de seu eixo de simetria. 

 

5. Trace os eixos de simetria das figuras abaixo. 
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Arte 

1. Pesquise sobre o grafite no Brasil. Seus principais artistas, cole fotos dos trabalhos que 

vocês mais gostaram. 
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INTERDISCIPLINAR: CORONAVÍRUS 

 

1. Observe o panfleto abaixo e faça o que se pede. 

 

 

a) Por que é importante o uso do álcool gel? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Por que não devemos comprar o álcool em gel com perfume? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c) Qual é a concentração exata do álcool em gel para fazer efeito? 

____________________________________________________________________________ 

 

d) O que vocês acham que vai acontecer quando as pessoas começarem a ter os cuidados de 

higiene necessários? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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INTERDISCIPLINAR: CORONAVÍRUS 

 

Crie um panfleto para informar a população sobre os perigos do Coronavírus. Coloque os 

sintomas, maneiras de prevenção e o que você julgar importante. Não esqueça de fazer um 

desenho também. 
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Atividade de Revisão – inglês 

- 5º ano a, b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEACHER FABIANA Barbosa Teixeira 
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NO NOSSO LIVRO ESTAMOS FAZENDO UMA LINDA VIAGEM PELA SOUTH AFRICA, 

SENDO ASSIM, QUE TAL CONHECER MAIS ALGUNS ANIMAIS. 

NA ATIVIDADE ABAIXO TEMOS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS QUE OS WILD ANIMALS 

GOT (tem). SIGA AS INSTRUÇÕES DE 1 A 8 E COMPLETE NO CROSSWORD: 
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ENCONTRE NO PUZZLE OS ANIMAIS ABAIXO E CIRCULE AS FIGURAS QUE FAZEM PARTE 

DOS AFRICAN ANIMALS QUE ESTAMOS ESTUDANDO EM SALA: 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

 

 

 

Atividade de revisão- 

Espanhol 

5º ano A e B 

 

Maestra: juraci valia de los 

santos 
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Nombre:_____________________________________________________________________ 

1. Qué hacen los niños? Elige la palabra y escribe. 

DUCHARSE DASAYUNAR CEPILLAR LOS DIENTES JUGAR DIBUJAR 

 

     

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

2- Y tú, ¿qué haces por la mañana? Escribe cuatro acciones 

1-  _____________________________  2- _________________________________ 

3- ______________________________ 4- __________________________________ 

 

3-¿Qué hora es? Mira los relojes y relaciona. 

 

 ( A ) Son las cuatro en punto            ( B )  Son las nueve y media    ( E) Son las seis 

 ( C ) Son las siete y media                ( D ) Son las ocho en punto   

 

 

 

 

 

      (     )                          (     )                         (     )                       (     )                    (     ) 

4- Contesta 

¿Qué hora empiezan tus clases? 

 

_________________________________________________________________________ 


