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Compreensão em leitura e estratégia de leitura

1-Leia o texto abaixo para responder as questões:

A quadrilha
A

quadrilha

teve

origem

na

Inglaterra, entre os séculos XII e
XIV, mas foi quando a França
começou a dançar que ela se tornou
mesmo popular.
Note que a quadrilha lembra as danças de salão francesas! Ela fez tanto sucesso,
que se espalhou pela Europa.
A quadrilha chegou ao Brasil no século XIX, com a vinda da Corte Real Portuguesa e
rapidamente caiu nas graças de nosso povo, que já era muito animado e festeiro. Tratase de uma dança coletiva bailada em pares, e que possui uma coreografia específica
baseada em passos tradicionais.
Aqui no Brasil, ela foi associada aos moradores da roça, pessoas simples e com
costumes pitorescos.
As marcações da dança são uma mistura do “francês” e do “sertanejês”. Utiliza
expressões como “balancê”, que significa dançar balançando e “anarriê”, que quer dizer
de volta aos seus lugares.
A roupa da quadrilha junina tradicional é muito colorida e tipicamente caipira. Os
homens costumam vestir camisas xadrez, usar chapéus de palha e, por vezes, desenhar
bigodes ou cavanhaques no rosto.As mulheres, por sua vez, usam vestidos, maquiagem
e costumam fazer tranças ou maria-chiquinha no cabelo.
O tipo de dança passou a ser muito apreciado no Brasil e foi incorporado aos festivais
juninos, tornando-se obrigatória nas festas tradicionais do mês de junho e em algumas
regiões do Brasil também em julho.

Compreendendo o texto:
a) Qual é a origem da quadrilha?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
b) De que a forma a dança da quadrilha chegou ao Brasil?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Pesquise o significado da palavra pitoresco.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
d) Quais são as características da quadrilha no Brasil? Explique usando
informações do texto e também conhecimentos que você tenha sobre a dança.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
e) Como é a roupa da quadrilha tradicional?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
f) Você gosta de dançar quadrilha? Explique.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Estratégia de leitura e segmentação de palavras

Comida da roça!
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Construção do sistema alfabético e da ortografia

Artigos
São palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero
e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda
com o substantivo que acompanha.
Os artigos podem ser:
Definidos: individualizam, definem o substantivo: o/os/a/as
Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés
Indefinidos:generalizam, deixam indefinido o substantivo: um/uns/uma/umas
Exemplos: um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas.
1) Circule os artigos desta quadrinha. Depois, classifique-os:
As rosas são belas,
E os espinhos picam.
Mas logo as rosas caem
e são os espinhos que ficam.
(Quadrinha popular)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2) O artigo ajuda a construir o sentido das palavras e das frases.Use o artigo ”O”
ou o artigo “a”, conforme o caso.
a) Joana era ______ pianista da banda de jovens.
b) Pedro é ______ cabeça da turma.
c) ____ cabeça faz parte do corpo humano.
d) Sílvio é _____ meu colega preferido.
e)_____ capital que tenho não dá para comprar a casa.
f)_____ capital do Piauí é Teresina.
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Construção do sistema alfabético e da ortografia

CONTINUAÇÃO
3) Leia o Leia o texto, circule os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos:
O passeio no clube
Estava a manhã ensolarada! As nuvens do céu estavam em forma de flocos de
algodão.
As crianças resolveram passar um dia no clube.
A água da piscina estava morninha.
Gilberto brinca com a bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina.
O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de
sol e deu uma cochilada.
O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar.
4)Complete com os artigos definidos adequados:
a) ____ cão

f) ____ muda

b) ____ borboleta

g) ____ abelhas

c) ____ pavão

h) ____ cabras

d) ____ marrecos

i) ____ leitão

e) ____ galinha
5)Complete com os artigos indefinidos adequados:
a) ____ garoto

d) _____rosas

b) ____ pilõese)_____bolas
c) ____ pipa

g) _____ casa
h) _____patins

f) ______bombons i) ______boneca
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Tema::Povos e cultura: meu lugar no mundo e meu grupo social

Grupos organizados e a agricultura no Período Neolítico
O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos
humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação
de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução agrícola.
Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento
populacional, isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e
mais recursos alimentares.
Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias e as necessidades
do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias,
muitas vezes, tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos
maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as
atividades relacionadas à caça,à pesca ,ao pastoreio ou ao cultivo da terra.
Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas
lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns dos setores que se
impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada
membro do grupo.

1) Qual foi uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura e porque isto
aconteceu?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) Marque com um X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao
desenvolvimento da agricultura
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Orietanto-se na superfície terrestre
Em nosso dia a dia, nos orientamos por meio de endereço e de pontos de referência
.Mas como podemos nos localizar e nos orientar na extensa superfície do planeta? É
que vamos estudar a seguir.

• Os pontos cardeais e colaterais
Podemos nos orientar pelos pontos
cardeais e colaterais. Os pontos cardeais
são: o Norte( N ), o Sul ( S ), o Leste ( L ) e o
Oeste ( O ).Os pontos colaterais são: o
Nordeste ( NE ), o Sudeste ( SE), o Sudoeste
( SO ) e o Noroeste ( NO ).
Os pontos cardeais e colaterais são
representados pela rosa dos ventos,
mostrada nos mapas.

Atividades
1 ) Agora, considerando a escola como ponto de referência, observe a rosa dos ventos ,
responda as questões a seguir.
a ) O teatro localiza-se a _____________ da
escola.
b ) O estádio de futebol localiza-se a _________
da escola
c ) A lanchonete localiza-se a ______________
da escola.
d ) A igreja localiza-se a __________________
da escola.
d ) O aeroporto localiza-se a _______________
da escola.
e ) A rodoviária localiza-se a _______________
da escola.
f ) O museu localiza-se a ___________________
da escola.
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São considerados recursos naturais tudo o que a

Recursos Naturais

natureza oferece ao homem, ou seja, tudo aquilo
que é necessário ao ser humano e que se
encontra na natureza, dentre os quais podemos
citar:
a) a luz solarb) a água
c) o solo d) os vegetais
e) o ar f) os minerais
g) os animais

A utilização correta dos recursos naturais garantem sua preservação, a sobrevivência das
espécies e o futuro do nosso planeta. A água é um dos recursos mais importantes para a
existência da vida no planeta, porém, sua utilização vem comprometendo a disponibilidade e a
qualidade deste recurso. Os recursos naturais podem ser esgotáveis ou não, ou seja, existem
elementos da natureza que possuem a capacidade de reconstrução ou reposição em curto prazo
e outros não.Os recursos naturais classificam-se em:
a) Renováveis: são recursos naturais que se reconstituem ou podem ser repostos, desde que
usados e retirados da natureza com moderação. Ex.: são recursos potencialmente renováveis:
os vegetais, a água e o solo.
b) Não-renováveis: são recursos naturais que podem se esgotar uma vez que explorados de
maneira intensificada, pois suas origens e composições são constituídas ao longo de milhões de
anos não tendo capacidade de renovação em curto prazo. Ex.: os minerais como o ouro, o ferro,
o petróleo, entre outros.

Atividades
1 ) Responda após ler o texto:“ Em nossas atividades diárias geralmente utilizamos muitos
materiais encontrados na natureza. Esses materiais são chamados de recursos naturais.”
Os recursos naturais são classificados em:
a)recursos _____________________
b)recursos _____________________
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Vamos fazer um desafio. Quantos animais você vê nesta imagem? Quais são
esses animais?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Agora, vamos colorir a mandala abaixo utilizando cores variadas:
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Ritos Religiosos

Observe as imagens a seguir:

• Quais gestos as crianças precisam repetir para realizar as brincadeiras que aparecem nas imagens
acima?
______________________________________________________________________________________
2- Em nosso dia a dia, repetimos ações ligadas a certos hábitos e regras, como escovar os dentes pela
manhã, após as refeições e antes de dormir, ou levantar a mão e esperar a vez de falar, entre
outras.Também usamos gestos, palavras e atitudes para expressar sentimentos, desejos, crenças e assim
por diante. Por exemplo, quando gostamos muito de uma pessoa, repetimos alguns gestos ou palavras
para expressar o que sentimos, como abraçá-la, dizer ou escrever bilhetes com palavras de afeto, entre
outros. Esses gestos simbolizam nosso sentimento.
Quando um indivíduo ou um grupo repete gestos simbólicos de acordo com regras, em certas ocasiões,
esses atos são considerados ritos. Assim, encontramos ritos em diversas situações do dia a dia e também
em situações especiais, religiosas ou não, como os momentos de celebração.
Aqui na folha registre:
a) Um momento em que sua família faz algum tipo de comemoração ou celebração.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Um ritual que sua família realiza para comemorar ou celebrar esse momento.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Unidade Temática: Brincadeiras e jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF02P5)
1- O desafio do torre copos é uma atividade que envolve concentração, agilidade,
coordenação e muita diversão.

Passo 01: Precisa de uma mesa e 10 copos descartáveis para cada participante.
Passo 02: Cada participante vai começar com as mãos em cima da mesa ou onde os
copos
estiverem.

Passo 03: No final do empilhamento deverá colocar as mãos na coxa. Vence quem
empilhar primeiro. Chame alguém da sua família para fazer essa atividade com você.

Não se esqueça de escrever no verso da folha o que achou da brincadeira!

