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Leitura Deleite:

TEXTO 1

Fonte: https://www.pinterest.com.au/pin/692498880183501044/

Atividade 01- Responda as atividades abaixo:
a) O que a mensagem transmitida no texto nos ensina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Este texto pertence a qual gênero? Marque um (X) na resposta correta:
( ) Contos de fada

( ) Cordel

( ) poema visual

( ) História em quadrinhos
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TEXTO 2

Porque comer arroz com feijão faz bem?
Você já ouviu falar que o prato típico do brasileiro é a refeição ideal? Isso é mesmo verdade: a
combinação (arroz, feijão, um tipo de carne, legume e verdura) traz as vitaminas e nutrientes
necessários para o dia a dia. Desvende essa mistura!
Cheio de Ferro
Uma das principais fontes de proteína da culinária brasileira, o feijão também é rico em vitaminas,
fibras e nutrientes, como o ferro. Ele ajuda a evitar a anemia, auxilia na saúde do coração, do
cérebro e dos intestinos e ainda diminui o risco de diabetes e de colesterol alto. O feijão também
tem níveis de gordura e sódio que se consumidos em excesso podem fazer mal ao organismo.
Sempre juntos
Companheiro inseparável do feijão, o arroz é rico em carboidrato e nutriente responsável para
fornecer energia ao organismo. Também é cheio de vitaminas e minerais essenciais para manter
o funcionamento saudável do corpo. Quando combinado com o feijão, fornece todos os
aminoácidos necessários para a construção dos tecidos e manutenção das células
Fonte: http://recreio.uol.com.br/noticias/curiosidades/por-que-comer-arroz-e-feijao-faz-bem.phtml#.WvMl1e8vxdh

Atividade 2 - Após a leitura do texto responda com atenção.
a. Qual é o prato típico da cozinha brasileira? ________________________________________
_____________________________________________________________________________
b. Quais são os principais nutrientes presentes no feijão? E no arroz? _____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c. Por que essa mistura de arroz com feijão faz tão bem para o nosso organismo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d. Na frase “Quando combinado com o feijão, fornece todos os aminoácidos necessários para a
construção dos tecidos e manutenção das células”, a que se refere:
( ) legumes
( ) verduras
(

) arroz

(

) carne
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TEXTO 3
Colocar fogo na área urbana (fundo de quintal, terrenos abandonados)
é crime previsto em lei.

Fonte: Conscientização e Prevenção a Incêndio – Corpo de Bombeiro – MT

Atividade 3 – Agora que você realizou a leitura da informação acima responda:
a) Escreva como se lê o número da Lei Federal (Lei de Crimes Ambientais).
______________________________________________________________________________
b) O número 9.605 pode ser decomposto de que maneira? Marque opção correta.
( )9+6+0+5

( ) 900 + 600 + 5

( ) 9 000 + 600 + 5

( ) 9 000 + 600 + 50

c) O valor posicional do algarismo seis no número 9.605 equivale a:
( )6

( ) 60

( ) 600

( ) 6.000

Atividade 4 - Em um evento cívico, estavam presentes 35.560 pessoas. Assinale a alternativa que
representa esse número por extenso.
a) ( ) trezentos e cinquenta e seis;
b) ( ) trinta mil, quinhentos e sessenta;
c) ( ) trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta;
d) ( ) trinta e quinhentos e sessenta.

Atividade 5 - Em três cidades mato-grossenses, segundo o IBGE de 2019, há respectivamente
essa estimativa no total de população: 20.301 em Nova Olímpia, 34.966 em Barra do Bugres e
9.462 Denise.

(https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt )

Agora escreva abaixo como se lê o número da população estimada de cada um dos municípios
na respectiva ordem:
Denise ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Barra do Bugres ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nova Olímpia___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nova Olímpia, 01 de setembro de 2020 – Terça-feira

Leitura Deleite:
Dialogando nos espaços e nos ambientes

Quando estamos nos espaços, estamos também falando, conversando, escutando,
enfim, dialogando. Portanto, é importante aprender a forma como se estabelece o diálogo
nesses espaços.
Imagine-se numa sessão de cinema durante o final de semana. Você poderia ficar
falando alto durante o filme? Provavelmente não. Isso acontece porque você deve respeitar o
direito das outras pessoas de assistirem ao filme, e, se você ficar falando, você as
atrapalhará.
É preciso, também, aprender que existem diálogos próprios para cada local. Quem
nunca passou pela situação de fazer algo errado e a mãe dizer que conversa em casa? Ela
prefere conversar com você em casa por que não é legal ficar brigando na rua ou em locais
públicos. Esses assuntos precisam mesmo ser tratados em casa.
Pense na situação de você querer contar piadas para seus amigos: você fará isso na
hora da aula? Claro que não. Você fará isso no recreio. E no momento em que você quiser
discutir um problema com um amigo? Em geral você não fará isso numa biblioteca.
Enfim, é preciso aprender a dialogar em cada espaço.
Enquanto reflete, de cor ao desenho

TEXTO 1
DIÁLOGO
Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhes dizer? Sua mãe, seu pai ou alguém
já lhe disse que você não escuta o que eles falam?
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Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só quer
escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético.
Algumas vezes, não queremos escutar o que estão nos dizendo, como quando seus pais o
proíbem de fazer alguma coisa. Você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais.
Embora você, às vezes, não concorde, deve respeitar as decisões deles.
Outras vezes, os seus pais também não querem escutar o que você tem a dizer. Então, é
preciso conversar com eles para que escutem o que você está pensando.
Ainda os momentos em que, quem está nos escutando não entende o que estamos
dizendo. Por isso, precisamos falar de forma clara, para que os outros entendam o que estamos
falando.
Podemos dizer então, que diálogo são as ações de escutar e entender o
que as pessoas nos dizem e de falar de forma clara para que as pessoas
entendam o que falamos.
FONTE: Ética e cidadania: Valores para vida / https://conhecimentosetransformacao.blogspot.com/

Atividade 1 – Responda as questões abaixo com atenção. Se for preciso retorne ao texto 1.
a)

Veja as situações abaixo e observe em qual delas o menino que está escutando e vai

entender o que o outro está dizendo: Circule-a.

b) Os meninos da primeira situação conseguiram se entender? Por quê?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Os meninos da segunda situação conseguiram se entender? Por quê?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) Para você o que é diálogo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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e) Como deve ser o diálogo entre as pessoas? Como o diálogo pode ajudar as pessoas a viverem
mais unidas e felizes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
f) Essas crianças estão brincando de forma ética. Imagine o que cada uma está dizendo e
escreva nos balões:

TEXTO 05

As misturas de alimentos levam em consideração muitos aspectos de cada um dos
alimentos.
Ao misturarmos alimentos, levamos em consideração sua textura, seu estado físico, se
conseguem ser dissolvidos ou não, os sabores, entre outras características.
Por exemplo: podemos misturar o leite em pó com a água e o feijão com arroz, mas não o
leite em pó com o arroz, pois ele não iria se dissolver.
Fonte: http://recreio.uol.com.br/noticias/curiosidades/por-que-comer-arroz-e-feijao-faz-bem.phtml#.WvMl1e8vxdh
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Atividade 1 Leia o texto e responda. Não esqueça de iniciar as frases com letra maiúscula.
a) Quais desses elementos costumamos misturar no nosso dia a dia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b)

Quais critérios você utilizou para misturar esses alimentos? Por que você decidiu misturar

dessa forma?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) O que você levou em consideração para fazer as misturas de alimentos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) Quais outras misturas você poderia sugerir?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
O gráfico abaixo representa a arrecadação de um produtor rural num período de 5 meses.

Fonte: A conquista da Matemática - FTD – 4º ANO.(adaptado)

Atividade 2 - Analise o gráfico acima resolva as questões abaixo:
a) Complete com os valores em reais referentes a cada mês:
1º mês _______________

2º mês _______________

3º mês _______________

4º mês _______________

5º mês _______________

b) Qual é a diferença entre o 1° mês e o 5º?
R:___________________________________
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Observe o esquema representado abaixo:

Atividade 3 - Indique os prédios
que estão localizados em:

A2______________________
C7______________________
F3______________________
H8______________________

Fonte: a conquista da matemática - FTD – 4º ANO.

Júnior morava em Cuiabá – MT, seus pais resolveram se mudar para outro estado brasileiro.
Observe no mapa o trajeto da mudança da familia de Junior.

Fonte: Floresta amazônica. Mapa - Pesquisa Google, adaptado por Vanilda Veronez.
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Atividade 4 – Observe o mapa acima e responda:
a) Para qual estado brasileiro mudou-se Júnior e seus pais? _____________________________
b) Eles tiveram que atravessar algum estado entre Mato Grosso e o estado para onde mudaram?
( ) sim

( ) não

c) Eles se mudaram para um estado acima ou abaixo do estado brasileiro em que viviam?
( ) abaixo

d)

( ) acima

Se a familia de Junior tivesse mudado para Porto Alegre no Rio grande do Sul, quais

estado teriam que atravessa para chegar a esse destino? _______________________________
______________________________________________________________________________
Nova Olímpia, 02 de setembro de 2020 – Quarta-feira
Leitura Deleite:

Atividade 1 – Resolva as situações problema abaixo:
a)

Aline comprou uma mochila de couro que custava R$ 135,00, mas que estava com um

desconto de R$ 15,00. Aline dividiu o valor da mochila em três parcelas iguais.
Qual foi o valor de cada parcela?
( ) R$ 40,00

( ) R$ 45,00

( ) R$ 50,00

( ) R$ 60,00
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b)

Um supermercado tinha em seu estoque 285 pacotes de macarrão. Comprou mais 176

pacotes do mesmo macarrão e depois vendeu 85 deles. Quantos pacotes restaram no estoque do
supermercado?
( ) 546
( ) 461
( ) 376
( )476

TEXTO 1
A Triste Partida – Patativa do Assaré

Informativo a familia - Um retrato da alma nordestina! Pais e responsáveis, quem tem acesso à
internet, vale a pena acompanhar a música juntamente com seu filho (a). Acesse o link:
Https://youtu.be/r-8rsqTJi-0 ou pesquise “ A Triste Partida – Patativa do Assaré”.
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Atividade 1 - Leia o poema e responda.
a) Do que trata o poema?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Quem são os personagens dessa narrativa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) O poema possui sonoridade e ritmo. Você sabe explicar por quê?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Na primeira estrofe do poema, é apresentado ao leitor o eu lírico, ou seja, a voz que se
manifesta no poema.
Releia:
“Setembro passou, com oitubro e novembro
Já tamo em dezembro.
Meu Deus, que é de nós?
Assim fala o pobre do seco Nordeste,
Com medo da peste,
Da fome feroz”

a) Escreva quem é o eu lírico do poema.
(

) o medo da peste

( ) o pobre do seco nordeste

( ) Meu Deus

b) No poema, a quem se refere o pronome nós?
(

) Aos paulistas

( ) Aos nordestinos

( ) Aos gaúchos

Atividade 3 - Esse poema de cordel usa linguagem figurada, ou seja, há o emprego de palavras
com o objetivo de passar determinada ideia ou sentimento. Que ideia passam os trechos a
seguir?
a) Da fome feroz.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Na copa da mata, buzina a cigarra. _______________________________________________
______________________________________________________________________________
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c) Agora faça frases com as palavras abaixo no sentido literal/real, ou seja, aqueles que
aparecem nos dicionários.
Feroz - _____________________________________________________________________
Buzina - ____________________________________________________________________

d) Marque a alternativa que completa a frase.
As estrofes do poema evidenciam:
( ) pouca interação entre o narrador e o leitor.
( ) grande interação entre o eu lírico e o leitor, como se estivessem em uma conversa informal.

TEXTO 2
Nós construímos e transformamos as cidades. Muitas transformações permanecem para
contar a nossa história e de nossos antepassados.
Há cidades de diferentes tamanhos, e elas são transformadas para atender às nossas
necessidades.

https://dronecuiaba.wordpress.com/2015/02/02/comparacao-de-fotos-antigas-de-cuiaba-com-fotos-atuais-feitas-como-drone/

É importante perceber que as cidades são feitas pelas mãos das pessoas e essas crescem
conforme suas necessidades.

Atividade 4 - Analise as fotos acima, compare e responda as perguntinhas abaixo.
a) Será que todas as cidades brasileiras mudaram após sua fundação?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Como eram as casas na primeira foto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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c)

Como eram as construções naquela época? Será que algumas permanecem iguais? Será

que toda a cidade mudou? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nova Olímpia, 03 de setembro de 2020 – Quinta - feira
Leitura Deleite:

LITERATURA DE CORDEL ( Francisco Diniz)

Literatura de Cordel
É poesia popular,
É história contada em versos
Em estrofes a rimar,
Escrita em papel comum
Feita pra ler ou cantar

Os folhetos de cordel,
Nas feiras eram vendidos,
Pendurados num cordão
Falando do acontecido,
De amor, luta e mistério,
De fé e do desassistido

A capa é em xilogravura,
Trabalho de artesão,
Que esculpe em madeira
Um desenho com ponção
Preparando a matriz
Pra fazer reprodução.

A minha literatura
De cordel é reflexão
Sobre a questão social
E orienta o cidadão
A valorizar a cultura
E também a educação

Mas pode ser um desenho,
Uma foto, uma pintura,
Cujo título, bem à mostra,
Resume a escritura.
É uma bela tradição,
Que exprime nossa cultura.

Mas trata de outros temas:
Da luta do bem contra o mal,
Da crença do nosso povo,
Do hilário, coisa e tal
E você acha nas bancas
Por apenas um real.

O cordel é uma expressão
Da autêntica poesia
Do povo da minha terra
Que luta pra que um dia
Acabem a fome e miséria,
Haja paz e harmonia

Mariana fez uma lista de tudo o que não gosta ou não quer e fixou no mural do quarto.

geladeira
queijo

roupas
beijo

cadeira
caixa

chuveiro
brigadeiro

baixo
inteiro

Atividade 1 – Complete as frases com as palavras do quadro e descubra a lista de Mariana.
- Obrigar a dar _____________sem vontade.
- Pedir uma dentada do ________________ e comer mais da metade.
- Mandar tomar banho o dia ______________, depois mandar eu sair logo do ______________.
- Implicar com as _______________que eu deixo na ___________________.
- Mandar falar ____________quando tem visita.
- Mexer na minha _______________ de coisas favoritas.
- Deixar só um restinho de _________________ na ____________________.
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TEXTO 1

http://mariadiassantos.blogspot.com/

Atividade 2 - Questões para interpretação da tirinha do Chico Bento, personagem da Turma da
Mônica.
a) Chico Bento diz que está plantando uma árvore de esperança. Porque?
( ) Na natureza existem muitas árvores.
( ) Esperança é planta que cresce muito rápido.
( ) Tem esperança de resolver o problema do desmatamento.
( ) há muitas árvores e ele quer plantar mais uma.

b) Por que as árvores são importantes para o planeta Terra?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Por que o desmatamento está aumentando cada dia mais?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Texto 2
As queimadas de fatos bateram recorde!
Fonte: http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/06/queimadas-urbanas-crime-ambiental.
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Atividade 3 - Observe a imagem e responda:
a) O que chamou sua atenção nessa imagem? ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) O que podemos fazer para evitar as queimadas em nossa cidade?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c)

Escreva alguns prejuízos que as queimadas podem trazer para o meio ambiente e para as

pessoas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TEXTO 3
A temperatura máxima em Cuiabá na tarde de 6 de
outubro de 2015 é um recorde histórico estão entre as
20 maiores temperaturas oficialmente registradas no
Brasil por órgãos governamentais de meteorologia.
Atividade 4 - Analisando o painel acima, qual foi a
temperatura registrada em Cuiabá?
________________________________________
https://www.climatempo.com.br/

Nova Olímpia, 04 de setembro de 2020 – Sexta-feira
Leitura Deleite:
Fonte: Francisco Diniz. Disponível em: www.projetocordel.com.br

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Coordenadoria de Ensino
TEXTO 1
Texto 1 –
Atividade 1 - Circule, no poema, as palavras que
possuem as letras “S” ou “Z”.

b) Marque com um ”X” o quadro correto e complete a palavra:
PALAVRA

“S”

“Z”

PALAVRA

FA___ENDA

ARRO___

A___A

ACIDE___

FANTA___IA

CAMI___ETA

DESPRE___O

RIQUE___A

DEFE___A

TALVE___

CA___A

CA___AMENTO

COI___A

ME___A

DE___OITO

A___EDO

“S”

“Z”
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TEXTO 2

Atividade 2 - Analise as imagens acima e em seguida marque um x na opção correta:
De acordo com o texto e as imagens é possível perceber que:
(

) Não existem queimadas nessa área porque o povo é consciente.

(

) A região já foi totalmente destruída pelo fogo.

(

) A região está totalmente preservada.

(

) Nessa região não se percebe poluição

Texto 3
A NATUREZA AMEAÇADA

A Natureza é o verde

A derrubada das arvores,

Que nos ajuda a viver

As queimadas e a poluição

Temos muito que preservá-la

Acabam com os seres vivos

E não deixar o verde morrer

E deixam o solo sem proteção

A Natureza é um encanto

O homem vem ameaçando

Que cobre a terra

As próximas gerações

Mas aqueles que não pensam

Vem acabando com as matas

A destroem como guerra.

Deixando solos em erosões.

Alguns animais da nossa fauna

Mas ainda há tempo

Estão ameaçados de extinção.

De salvar a beleza.

Outros já foram extintos

Basta o homem acreditar

Como o solitário e o mergulhão.

E dar valor à Natureza.
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Atividade 3 - Releia o texto com atenção e responda as questões a seguir:
a) Na frase “A natureza é o verde” a que verde o texto se refere?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Na sua opinião o que as pessoas podem fazer para preservar a natureza?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Você já percebeu alguma queimada em nossa cidade? O que ela provocou?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Atividade 4 – Observando as informações acima resolva as
atividades.
a) Observe as imagens abaixo e calcule o seu perímetro.
( ) 18 cm

( ) 26 cm

( ) 25 cm

( ) 22 cm

a)

- Márcia precisará cobrir a borda de uma bandeja com fita. Sabendo-se que a bandeja tem

40 cm de comprimento e 30 cm de largura, quantos centímetros de fita ela precisará?

( ) 70 cm

( ) 120 cm

( ) 130 cm

( ) 140 cm
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c) Uma caixa de sapatos tem sua tampa em forma de retângulo e suas medidas são de 25 cm por
12cm. Qual é o seu perímetro?

R:_______________________

Nova Olímpia, 05 de setembro de 2020 - Sábado
Leitura Deleite:
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TEXTO 1

Atividade 1 - Observe o poema visual e responda:

a) Qual sua opinião sobre a mensagem do poema?
_________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
b) Segundo o poema, qual é a nossa missão?
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________
Fonte: https://www.pinterest.com.au/pin/692498880183501044/

Atividade 2 - Agora é sua vez!!! No espaço abaixo, faça você um lindo poema visual.
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Atividade 3 - Produção de Texto
Observe a história em quadrinhos abaixo, os personagens e o que eles estão fazendo, depois
escreva as falas dentro dos balões. As falas serão criadas por você.

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Coordenadoria de Ensino
EDUCAÇÃO FÍSICA
VAMOS BRINCAR
Não podemos esquecer de se alongar
antes de quaisquer atividades físicas

Atividades - Pular elástico
Recursos: Elástico

O aluno deverá pular elástico da maneira tradicional.
Para pular ou saltar na brincadeira de
elástico,

são

necessários

no

mínimo

três

participantes.
As crianças amarram as pontas de uma tira
de elástico de aproximadamente três metros de
comprimento.
Há casos em que as crianças improvisam
esse "instrumento" da brincadeira com meiascalças.

Registre a atividade e envie foto para o professor.

Nova Olímpia, 31/08/2020

Devolver no dia 08/09/2020.

