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ÁREA DE LINGUAGENS

Língua Portuguesa

DÍGRAFOS
Olá! Nesta semana, vamos estudar sobre os Dígrafos, mas
antes, vamos relembrar o que aprendemos sobre os adjetivos.
Para isso, vamos iniciar com uma atividade de revisão.

Vamos relembrar o que são adjetivos:
Adjetivos - são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma
qualidade, característica, aspecto ou estado.
Exemplo: Aquele carro é novo.

A palavra novo é a característica do substantivo carro, ou seja, o adjetivo do carro.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

Agora, vamos exercitar!!!
1. Leia as frases e sublinhe os adjetivos presentes em cada uma delas.
a) Meu pai trabalha em um escritório pequeno.
b) Os alunos estavam animados na festa de São João.
c) Hoje está fazendo muito frio.
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d) Esse casaco marrom é muito bonito.
e) Minha amiga é alta, gentil e bonita.
2. Separe as palavras do Quadro I e escreva-as no Quadro II, de acordo com a sua
classificação. Siga o exemplo:
Quando I

roupa colorida

Quadro II

boneca feia

comida gostosa

flor cheirosa

blusa linda

sapato sujo

cabelos ondulados

tarde ensolarada

Substantivo

Adjetivo

Roupa

colorida

]Como dissemos anteriormente, hoje vamos estudar sobre os dígrafos. Você sabe o que
são eles? Se não sabe, hoje vamos aprender.
Os dígrafos ocorrem quando duas letras emitem um único som. Eles podem ser
consonantais ou vocálicos. Hoje, vamos aprender sobre os dígrafos consonantais.
Os dígrafos consonantais ocorrem quando temos duas letras que formam um único
som consonantal, a exemplo do: nh, ch, lh.
Vejamos exemplo de dígrafos consonantais em algumas palavras: Ninho, chá, colher.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

Leia o texto de Pedro Bandeira, intitulado de “Maluquices do H”.
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São Paulo: ed. Moderna, 1995
Agora, vamos analisar as diferentes palavras apresentadas no texto. Vamos começar?
- Você observou que o texto apresenta palavras bem parecidas, a
exemplo do: cá e chá/ bicho e bico/ fala e falha. Apesar de serem
semelhantes, essas palavras têm significados bem diferentes.
Como isso ocorre?

- A letra H altera o som da palavra quando ocorre no interior da

sílaba, entre a consoante e a vogal, isso faz com que o som da
consoante se modifique, alterando também o significado da palavra.
Observe a frase: “se você vem pra cá, vamos juntos tomar um chá”.
Perceba que as palavras sublinhadas, apesar de terem escritas
semelhantes, não têm o mesmo som, nem o mesmo significado. A
letra H alterou o som e também o significado da palavra.
- E o que acontece com quando a letra H está no início da palavra?

- Quando a palavra começa com a letra H, não há modificação na
pronúncia, como, por exemplo, as palavras: Hoje e Hora. Ao lermos a
palavra em voz alta, observe que não pronunciamos a letra H, ela
somente aparece na escrita.
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

- Agora eu entendi, quando a letra H se apresentar no interior da sílaba,
entre a consoante e a vogal, o som da consoante se modifica, como
exemplo a palavra Alho. E quando se apresentar no início da palavra,
ela não modifica o som da palavra, como exemplo: Hipopótamo.
- Isso mesmo, você entendeu tudo!

Agora, vamos realizar algumas atividades sobre os dígrafos consonantais: nh, ch, lh.

Desafios - Língua Portuguesa

1. Leia a cantiga abaixo e sublinhe as palavras com dígrafo nh, ch, lh.

Cantiga: Ciranda cirandinha
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos
dar a meia-volta, volta e meia vamos dar.
O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O
amor que tu me tinhas era pouco e se acabou.
Por isso, D. Fulano entre dentro dessa roda, diga
um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora.
A ciranda tem três filhas todas três por batizar. A

mais velha delas todas Ciranda se vai chamar.

2. Escreva, abaixo, as palavras que você sublinhou:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Complete as palavras utilizando os dígrafos ch, lh e nh.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)
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Educação Física
DIFERENÇAS ENTRE JOGO E ESPORTE
Nas atividades anteriores, você estudou sobre as diferenças
existentes entre esporte e jogo e identificou suas características e
manifestações como profissão e lazer. Nesta semana, você
estudará sobre os ESPORTES DE CAMPO e TACO e os de
REDE e de INVASÃO e vai poder identificar o que é comum entre
eles.
ESPORTES DE CAMPO E TACO: são esportes que para
pontuar, o jogador precisa rebater a bola o mais longe possível.
Os times alternam entre ataque e defesa. Nesse esporte, o
mais conhecido é o beisebol.

ESPORTES COM REDE: Nestes esportes, o objetivo é lançar,
bater ou arremessar a bola para a quadra adversária sobre uma
rede, dificultando a defesa. Os mais conhecidos são: voleibol,
vôlei de praia e tênis.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

ESPORTES DE INVASÃO: a competição é feita por duas equipes
que atacam e defendem a todo o momento. Manter a posse da
bola é importante para os times, pois aumenta a possibilidade de
pontuar. Os mais conhecidos são: basquetebol, futebol, futsal e
futebol americano.
6

Você observou na explicação de cada esporte que existem
semelhanças entre eles? Se não observou, leia novamente e tente
identificar essas semelhanças. Depois, vá para o desafio da
semana!

Desafios - Educação Física
1. Com base nas explicações acima, identifique as características comuns entre esportes de campo
e taco e esportes de invasão:
.

2. Complete abaixo a explicação sobre esportes de invasão:

O esporte de invasão é uma competição feita por duas equipes que _____________ e
____________ a todo o momento. Manter a posse da _______________é importante para os times,
pois aumenta a possibilidade de pontuar. Os mais conhecidos, são: basquetebol, _____________,
futsal e __________________________.

3. Escolha um esporte de invasão e represente por meio de um desenho o momento de disputa pela
bola.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

4. Descubra e circule no caça-palavra os nomes de esportes de campo e taco, com rede e de invasão.
Depois, relacione-os no quadro conforme a sua classificação.
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Arte
Escuta e apreciação musical
No último material, aprendemos sobre a
nossa

música

popular

regional,

o

Rasqueado. Nesta semana, estudaremos
sobre a escuta e a apreciação musical.

Existem diversas formas de se ouvir música, seja em aparelhos de microsistem, discman,
Ipod’s, Mp3 player, Mp4 player, computadores, tablets ou celulares. Atualmente, os aparelhos de
telefone celular são os mais comuns e utilizados, pois permitem acesso a inúmeros aplicativos e
plataformas digitais que possibilitam selecionar as músicas favoritas, fazer download e salvá-las na
memória do celular, para depois serem ouvidas no modo off-line, ou seja, sem precisar de internet.
Essas diversas formas disponíveis, nos possibilita ouvir músicas com mais frequência,
porém, nem sempre praticamos uma escuta mais apurada e compreensiva. Por isso, convidamos

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)
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você a escutar algumas músicas para perceber os elementos que as compõem, como: a intensidade,
o timbre e a melodia. Antes, vamos entender o que é cada um deles:
A intensidade é a força do
som, também chamada de
sonoridade.
É
uma
propriedade que permite ao
ouvinte distinguir se o som
é fraco (baixa intensidade)
ou se o som é forte (alta

O timbre é a “cor” do
som.
Aquilo
que
distingue a qualidade
do tom ou voz de um
instrumento ou cantor.

A melodia, normalmente, é
a parte mais destacada da
música, é a parte que fica a
cargo do cantor, ou de um
instrumento, como sax ou
de um solo de guitarra etc.

intensidade).

Agora, vamos para
o desafio da
semana!

Desafios – Arte

Escolha uma música que seja do seu gosto pessoal. Depois, escute
atentamente a canção e responda às questões a seguir:

1. Cite o nome dos aparelhos que você costuma utilizar para ouvir música:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Sobre a intensidade da música que você escolheu, no geral, você considera que ela é:
( ) forte
( ) fraca - suave
( ) mesclada – nuances fortes e fracas

3. Agora, falando sobre o timbre. Marque com (X) os instrumentos musicais cujos sons
predominam durante a música, dentre os abaixo relacionados.
( ) piano

( ) violão

( ) violino

( ) flauta doce

( ) guitarra
( ) bateria
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)
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4. Marque com (X) a opção que melhor descreve a canção que você escutou:
a) ( ) a melodia da canção é executada por um cantor.
b) ( ) a melodia da canção é executada por instrumentos de orquestra.
c) ( ) a melodia da canção é executada por cantores e instrumentos.

5. Crie uma composição visual retratando os principais meios de ouvir música:

UNIDADE

2

ÁREA DE MATEMÁTICA

Gráficos e tabelas
Olá, estudante. Tudo bem com você? Espero que sim. Esta
semana estudaremos sobre gráficos e tabelas. Vamos
aprender como representar o resultado de uma pesquisa por
meio de uma tabela e depois em um gráfico.

..

Você sabe para que servem os gráficos? Lembra quais são os elementos
importantes de um gráfico? Se não sabe, hoje vamos aprender.
Os gráficos são representações visuais que permitem uma
leitura rápida do resultado de uma pesquisa. Apresentam
elementos importantes, como: título e a fonte dos dados.
Vejamos a seguir qual é o objetivo de cada um desses
elementos.
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)
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Título: Ajuda a identificar as informações que estão sendo apresentadas.
Fonte dos dados: Informa de onde as informações foram retiradas.
Existem vários tipos de gráficos, como os de colunas ou de barras, os de pizza, dentre
outros.
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Gráfico de pizza

Gráfico de barras ou de coluna

Hoje, vamos ver alguns exemplos de gráficos de coluna ou de barras. Veja, logo abaixo,
um exemplo de gráfico de barras que apresenta dados de uma pesquisa realizada com 27 alunos, do
1° ano da Escola Ensino Encantado, sobre as brincadeiras preferidas para a hora do recreio.
Antes de fazê-lo, foi preciso fazer a pesquisa com os alunos. Para isso, foi utilizada uma
tabela simples para organizar as respostas dos alunos. Observe, a seguir, os dados da pesquisa
anotados primeiramente na tabela.
Pesquisa: Brincadeiras preferidas pelos alunos do 1º ano para a hora do recreio.
BRINCADEIRA PREFERIDA

CONTAGEM

FREQUÊNCIA

BRINCAR DE BOLA

IIIII

5

BRINCADEIRAS DE RODA

IIIII I

6

PARQUINHO

IIIII IIIII

10

PULAR ELÁSTICO

II

2

BATER FIGURINHAS

-

0

OUTRAS

IIII

4

Fonte de dados: Escola Ensino Encantado.

Depois de fazer a pesquisa e anotar os resultados na tabela, foi feito o gráfico para
representar o resultado da pesquisa. Observe como ficou:
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

Título: Brincadeiras preferidas pelos alunos do 1º ano para a hora do recreio.

Quantidade de alunos

10
9
8
11

7
6
5
4
3
2
1

Fonte dos dados: Escola Ensino Encantado.

Perceba que o gráfico de barras mostra os resultados da pesquisa
que, primeiramente, foram inseridos em uma tabela. Veja que dos
27 alunos pesquisados: 5 gostam de brincar de bola, 6 gostam de
brincadeiras de roda, 10 gostam de brincar no parquinho, 2 de pular
elástico, 4 gostam de outras brincadeiras e nenhum dos alunos
gosta de bater figurinhas. Observe como ficou mais fácil
compreender o resultado da pesquisa observando o gráfico.

Agora que você aprendeu como
colocar os resultados de uma
pesquisa em uma tabela e depois
em um gráfico, vamos para o
desafio da semana!

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

Desafios - Matemática

1. Veja o gráfico que a professora da Mariane apresentou para a turma:

Tempo de vida em anos

Título: Tempo de vida dos animais.
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Fonte dos dados: Zoológico Jardim

a) Agora, responda marcando com x qual animal vive mais tempo.

( ) arara

( ) carneiro

( ) leão

( ) corvo

( ) gorila

b) Preencha as lacunas corretamente. Quantos anos vive cada animal?
Arara ................

Carneiro ................. Leão ............... Corvo............. Gorila ..............

2. Vamos conhecer as frutas preferidas dos alunos do 3° ano, da Escola Criança Feliz. Observe o
gráfico e depois responda ao que se pede:

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

Quantidade de alunos

Título: Frutas preferidas dos alunos do 3º ano, da Escola Criança Feliz

Fonte dos dados: Escola Criança Feliz
a) Quantos alunos foram pesquisados? ________________________________________________
b) Quais foram as frutas apresentadas na pesquisa? ______________________________________
c) Qual fruta obteve mais votos dos alunos? ___________________________________________
d) Qual fruta obteve menos votos dos alunos? __________________________________________
e) Quantos alunos preferem laranja? __________________________________________________
f) Quantos alunos preferem melancia? ________________________________________________
g) Pinte na tabela a quantidade de cada fruta usando uma cor para cada:
Título: Frutas preferidas dos alunos do 3º ano, da Escola Criança Feliz
10

Quantidade de alunos

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fonte dos dados: Escola Criança Feliz

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)
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3. O professor de Educação Física, da turma do Gabriel, resolveu fazer uma votação para saber qual
a modalidade esportiva preferida entre os alunos do 5° ano, da Escola Cantinho da Criança. Observe
o resultado da pesquisa e depois responda ao que se pede.
a) Escreva o nome dos esportes escolhidos.

Esporte

votos

Esporte

votos

....................

...................

.....................

...................

.....................

b) Complete o gráfico usando uma cor para cada modalidade de esporte, conforme a quantidade de
pontos:
Título: Esporte preferido entre os alunos do 5° ano, da Escola Cantinho da Criança
Quantidade de pontos

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fonte dos dados: Escola Cantinho da Criança.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)
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c) Quantos alunos foram pesquisados? _________________________________________________
d) Qual esporte obteve maior quantidade de votos entre os alunos? __________________________
e) Qual esporte obteve a menor quantidade de votos entre os alunos? ________________________
f)

Podemos

concluir

que

o

esporte

preferido

para

a

maioria

dos

alunos,

é:

__________________________________________________________________________
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As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal,
estão disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (9S)

