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Área de Linguagem

Gênero Textual: Lendas - Língua Portuguesa
Olá, vamos continuar nossa aventura pelo mundo encantador das palavras?
Nesta semana aprenderemos o gênero lenda. Você conhece alguma lenda?
Sabe que tipo de texto é este?
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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Figura 1. Lendas

Fonte: Educação e transformação (2020).

Lendas: são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente.
São produções que nascem da imaginação de um grupo de pessoas ou de um povo.
Por

meio

destas

histórias,

expressam-se

fantasias,

medos,

dúvidas

e

incompreensões.
Agora, conheceremos uma lenda mato-grossense.

A cabeça de pacu (Texto1)
O Pacu é um peixe da família dos caracídeos, muito abundante no rio Cuiabá
e seus afluentes. Há, entretanto, certa superstição quanto a sua cabeça. Dizem que
ao ingeri-lo, se se trata de um forasteiro, jamais este deixará Cuiabá. Se for homem
solteiro, estará fadado a contrair matrimônio com moça da terra. E se for casado,
estará condenado a terminar os seus dias aqui. É este o prestígio e atrativo cabalístico
de um cabeça de Pacu.
Certa vez, quando da disputa eleitoral entre o Brigadeiro Eduardo Gomes e o
Marechal Dutra à presidência da República, numas tréguas desse mister do voto,
reuniram-se numa mesa do antigo Bar Sargentini, várias moças e um engenheiro
nordestino, de grossa aliança no anular, símbolo de casamento marcado para o mês
próximo, com uma moça da Bahia. Debatiam acaloradamente a atração e sortilégio
da cabeça do pacu. Quando de repente o engenheiro falou:
- Desafio aceito! Vou comer, hoje mesmo, a cabeça do tal peixe e desmascarar essa
lenda idiota, pois nestes dias estarei casado na terra das moças bonitas e
comemorando a vitória do Eduardo Gomes, que é fato líquido e certo, o seu
empossamento na chefia do país.
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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O certo, porém, foi o Marechal Dutra se entronizar na mais alta investidura do
Brasil e ele se casar em Cuiabá, pois inexplicavelmente o seu noivado se desfez logo
após.
Disponível em: Historiografia Matogrossense (2020).

Explorando o texto
Por que este texto é considerado uma lenda?
Porque relata um fato fabuloso que a ciência não
explica, quando diz que a pessoa que come a cabeça do
pacu está com o destino traçado em Mato Grosso.
E aí, você já conhecia essa lenda? Caso seja sim, fico feliz em saber que a
lenda mato-grossense está viva entre os jovens. Se não conhecia, agora conhece e
pode contar aos amigos.
No trecho abaixo temos a fala do personagem:
“Quando de repente o engenheiro falou:
— Desafio aceito! Vou comer, hoje mesmo, a cabeça do tal peixe e
desmascarar essa lenda idiota, pois nestes dias estarei casado na terra das moças
bonitas e comemorando a vitória do Eduardo Gomes, que é fato líquido e certo, o seu
empossamento na chefia do país.”
Por que o parágrafo inicia com travessão? O parágrafo iniciou com travessão
porque este sinal de pontuação indica fala do personagem. Caso tenha pensado
assim, parabéns você acertou!

Ampliando os conhecimentos da língua
Em textos narrativos classificamos as falas das personagens
como: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.
Nesta semana aprenderemos o discurso direto e indireto.
O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das
personagens, sem participação do narrador e começa com travessão.
A fala, geralmente, é introduzida por verbos de elocução, tais como: falar, dizer,
comentar, perguntar, responder, observar, murmurar, exclamar, gritar, aconselhar etc.
Os verbos de elocução são seguidos por dois pontos (sinal de pontuação).
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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Exemplo de discurso direto:
A aluna afirmou:
— Preciso estudar muito para o teste.
O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no
discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das
personagens.
Esse tipo de discurso é introduzido por verbos de elocução, como, por exemplo:
dizer, perguntar, falar, comentar, responder, replicar, observar, exclamar, gritar etc.
Tais verbos são seguidos por conjunções (que ou se), exercendo a função de separar
a fala do narrador da fala da personagem.
Exemplo de discurso indireto:
A aluna afirma que precisa estudar muito para o teste.
Agora que já sabe o que é discurso direto e indireto, vamos refletir juntos. O
trecho da fala do personagem na lenda, A cabeça do pacu, está no discurso direto ou
indireto?
“Quando de repente o engenheiro falou:
— Desafio aceito! Vou comer, hoje mesmo, a cabeça do tal peixe e
desmascarar essa lenda idiota, pois nestes dias estarei casado na terra das
moças bonitas e comemorando a vitória do Eduardo Gomes, que é fato líquido
e certo, o seu empossamento na chefia do país”.
Por quê? Caso pensou em discurso direto, mais uma vez você acertou!
O trecho está no discurso direto, porque antes da fala tem o verbo (falou), em
seguida os dois pontos (:), indicando que virá a fala da personagem e essa é
iniciada pelo travessão.
Agora, vamos analisar como ficaria o mesmo trecho no discurso indireto?
Quando de repente o engenheiro disse que aceitaria o desafio. Hoje
mesmo, ele comeria a cabeça do tal peixe e desmascararia essa lenda idiota,
pois nestes dias estaria casado na terra das moças bonitas e comemorando a
vitória do Eduardo Gomes, que era fato líquido e certo, o seu empossamento na
chefia do país. Fácil, não é mesmo? Observe que no discurso indireto é o narrador
que reproduz a fala do personagem.

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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Aprofundando os conhecimentos do gênero
As lendas são histórias orais repletas de personagens diferentes, os quais
possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais.
São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais.
No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são: Curupira, Saci-pererê, A sereia
Iara, Mula-sem-cabeça, Boto cor-de-rosa, Boitatá, entre outros. Também temos as
lendas urbanas que detêm temáticas que abrangem os tempos atuais. Mas o objetivo
é o mesmo – tentar explicar o que a ciência não é capaz, com um certo suspense e
mistério.
No cenário brasileiro, algumas tiveram o maior destaque. Algumas delas são:
Chupa-Cabra; A Loira do Banheiro; O Homem do Saco, Boneco Fofão, dentre outras.

Curiosidade
Muitas lendas se originaram no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos
causados por animais, pelo assovio do vento nas matas e pela visão das brumas da
noite, às vezes iluminada apenas pelo luar, o que estimula fantasias e mistérios.
Características da lenda
- São narrativas ficcionais, as quais utilizam da fantasia e da imaginação para
descrever os fatos;
- Possuem personagens diferentes, desde pessoas a animais;
- Enquadram-se na tradição oral;
- Semelhante aos mitos, apresentam explicações aos fatos não explicáveis pela
ciência ou pela lógica;
- Recebem alterações, ao longo do tempo, pelo fato de serem repassadas e
interpretadas conforme cada momento em que é transmitida.
As lendas existem no mundo todo. Cada país possui um conjunto de narrativas
repletas de elementos fantásticos dentro de um universo maravilhoso de fantasia e
magia. Vamos conhecer mais uma lenda mato-grossense?

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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Figura 1 - O Minhocão do Pari (Texto2)

Todo pescador tem um caso
para contar sobre suas pescarias.
Geralmente, o peixe que escapou era
o maior do mundo. No entanto, os
pescadores também relatam histórias
de

criaturas

que

guardam

zelosamente os habitantes das águas
Fonte: Odair poeta cacerense (2020).

doces.

Reza a lenda que no rio Cuiabá havia uma criatura que parecia uma cobra que
vigiava as águas. Era tão grande e forte que vários ribeirinhos, durante à noite,
atravessaram o rio andando sobre suas costas, achando que era um tronco de árvore.
O bicho ficava furioso quando encontrava pescadores que capturavam peixes
na época da reprodução e, por isso, virava as canoas daqueles que não respeitavam
o momento da piracema.
A força do Minhocão do Pari era tão grande que os barrancos dos rios não
continham o movimento das ondas. Daí que foram ficando cada vez mais larga. Hoje,
a criatura já não aparece mais para proteger os peixes e dizem que ela se foi embora
na grande enchente de 1974...
Dialogando com o texto
Você já conhecia esta lenda? Espero que tenha gostado!
Vamos refletir sobre ela?
Por que o minhocão ficava furioso com os pescadores? Porque os pescadores
capturavam peixes na época da reprodução.
O que é Piracema? Movimento migratório de peixes, ou seja, período que
eles se deslocam até as nascentes dos rios com fins de reprodução, neste
período a pesca é proibida
#Fique ligado!
Para conhecer mais lendas, clique nos links abaixo:
https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-lenda/
https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/br/
https://www.gazetaonline.com.br/eu_aqui/2017/10/13-lendas-urbanas-brasileiraspara-voce-ler-nesta-sexta-feira-13-1014103461.html
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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Caso não tenha acesso a internet, fique tranquilo! Peça para alguém de sua
casa contar algumas lendas. Será uma experiência incrível.

Desafios
Aprofundando o ensino da língua
1. Você aprendeu o discurso direto e indireto, hora de exercitar:
Ex: Discurso Indireto: Maria disse que amanhã iria à feira comprar os legumes.
Discurso Direto: - Amanhã irei a feira comprar legumes, disse Maria.
a) Discurso Direto: “ - Amanhã vou contar uma nova lenda, disse o pai.
Discurso Indireto:_____________________________________________________

b) Discurso Indireto: Pedro disse que adoraria ouvir a lenda do Curupira.
Discurso Direto:_______________________________________________________
c) Discurso Direto: O pai perguntou: – Você conhece a lenda do Lobisomem?
Discurso Indireto: _____________________________________________________

d) Discurso Indireto: Ele respondeu que não.
Discurso direto:_______________________________________________________

2. Na lenda A cabeça do pacu o narrador inicia a história com a sentença Certa
vez... Já o narrador de O Minhocão de Pari inicia a lenda com a sentença Reza a
lenda...
a) Qual a intenção dos autores ao utilizarem essas sentenças para iniciarem as
lendas?
___________________________________________________________________

b) Substitua essas sentenças por outras com o mesmo sentido:
- certa vez:___________________________________________________________
- reza a lenda:________________________________________________________
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. Agora que conhece algumas lendas, escolha uma e a escreva, no seu caderno,
utilizando o discurso direto ou indireto na fala dos personagens.
Vamos lá?

4. Conectando-se
Se for possível, utilize o celular e faça um podcast, ou seja, faça o áudio da
lenda que escreveu, colocando muito suspense na sua voz, e imitando as vozes dos
personagens.

Deixe salvo no celular, quando retornar às aulas sua professora

ensinará a fazer a publicação do seu podcast.

FOOD - Língua Inglesa

Pesquisar em dicionário ou net

Esta semana o tema para estudo será sobre alimentação. Os alimentos são
essenciais para a vida. Eles fornecem os nutrientes necessários para nos mantermos
fortes, saudáveis e termos energia. É importante que tenhamos uma alimentação
saudável, mas você sabe como falar os nomes de alguns alimentos saudáveis e não
saudáveis em inglês?
1. Let’s learn about food?
Healthy Food
SODA

BUTTER

PASTA

MEAT/ BEEF

MILK

CHEESE

FISH – SALMON

GRAINS

- EGGS AND
CHICKEN

VEGETABLES

BREADS -

AND FRUITS

RICE AND
FATS AND OILS

PASTA

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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Pesquisar em dicionário ou net
2. Let’s learn about food?
Unhealthy Food
Foods that are considered to be
unhealthy are those that fall into the
following groups:
Sugars: sweets, candies, chocolates,
ice cream, soft drinks, stuffed cookies,
chewing gum etc.
Fats: fast foods, vegetables oils,
margarines,

butters,

fast

food,

mayonnaise, curds etc.
With excesso salt: processed foods,
such as snaks, ready-made sauces
and seasonings, processed soups, etc.
These foods should be consumed in
pizza

very small quantities, as they pose
health risks when consumed in
excess.

Tips of grammar
THIS, THAT, THAT E THOSE
This, that, these e those são demonstrative pronouns (pronomes
demonstrativos) em inglês. Os pronomes demonstrativos são usados para fazer
referências ou demonstrar a posição de um elemento durante um discurso.
Saiba o significado de cada um desses pronomes:
This: este, esta, isto. ( singular )
That: aquele, aquela, aquilo ( singular)
These: estes, estas ( plural )
Those: aqueles, aquelas ( plural )
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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Desafios

Pesquisar em dicionário ou net

1. Read and answer:
Figura 1. Autum Beard Man

Arcimboldo’s portraits
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593),
an Italian painter from Milan, is
famous for his imaginative portraits
with

arrangements

of

fruits,

vegetables, and flowers. Take a look
at one of his paintings.

Fonte: Fineartamerica (2020).

No caderno, faça a tradução do texto sobre o pintor que retratava obras de arte
com alimentos. Logo após, identifique todas as frutas, verduras e legumes que você
encontrar no retrato de Arcimboldo e assim que sua lista estiver pronta, pesquise qual
é a tradução dos itens em inglês.

2. Na tabela abaixo relate os alimentos que você gosta de comer que são
considerados saudáveis e não saudáveis. Não se esqueça que você deve
praticar a escrita em língua inglesa, portanto, escreva-os em inglês.

Healthy food

Unhealthy food

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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Conociendo la família - Língua Espanhola
Conhecendo a família...

¿Vamos a aprender cómo se dice
los nombres de los miembros de la
familia

en

español?

Vamos

aprender como se diz os nomes
dos

membros

da

família

em

espanhol?

Espanhol

Português

Abuelo / abuela

Avô / avó

Tío / tía

Tio / tia

Suegro / suegra

Sogro / sogra

Sobrino / sobrina

Sobrinho / sobrinha

Primo / prima

Primo / prima

Curiosidad de la lengua española...
Você sabia que na língua espanhola a
palavra “noivo” é usada tanto para

Padrasto / madrasta Padrasto / madrasta

namorados como para noivos? Em

Papá / mamá

Papai / mamãe

alguns países também dizem cortejo ou

Padre / madre

Pai / mãe

pareja.

Novio / novia

Noivo / noiva

Ejemplo: ¿Cómo se llama tu novio/a?

Nieto / nieta

Neto / neta

Hombre / mujer

Homem / mulher

Como se chama teu namorado/a?
Resp. Mi novio/a se llama...

Hermano / hermana Irmão / irmã
Hijo / hija

Filho / filha

Esposo / esposa

Esposo / esposa

Hijastro / hijastra

Enteado / enteada

Cuñado / cuñada

Cunhado / cunhada

(meu namorado/a se chama...)

¡Vamos a estudiar un poco de Gramática!
Vamos estudar um pouco de gramática!
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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VERBOS: SER/ESTAR/LLAMARSE - PRESENTE DEL INDICATIVO
(Verbos: ser/estar/chamar - presente de indicativo)
Pronombres
Verbo
personales
(pronomes
SER (ser)
ESTAR (estar)
LLAMAR (chamar)
pessoais)
Singular
Yo (eu)
Tú (Tú)
Él (Ele)
Ella (ela)
Usted (Senhor/a)
Plural
Nosotros/as (Nós)
Vosotros/as (Vós)
Ellos (Eles)
Ellas (Elas)
Ustedes
(Senhores/as)

Singular
Soy (sou)
Eres (és)
Es (é)
Es (é)
Es (é)
Plural
Somos
(somos)
Sois (sois)
Son (são)
Son (são)
Son (são)

Singular
Estoy (estou)
Estás (estás)
Está (está)
Está (está)
Está (está)
Plural
Estamos
(estamos)
Estáis (estais)
Están (estão)
Están (estão)
Están (estão)

Singular
Me llamo (me chamo)
Te llamas (te chamas)
Se llama (se chama)
Se llama (se chama)
Se llama (se chama)
Plural
Nos llamanos (nos
chamamos)
Os llamáis (vos chamais)
Se llaman (se chamam)
Se llaman (se chamam)
Se llaman (se chamam)

Atenção! O verbo "llamarse" é pronominal, por esse motivo, quando conjugamos o
verbo, devemos, obrigatoriamente, colocar os pronomes átonos (me, te, se, nos, os)
antes do verbo.

Desafios
Ahora vamos a practicar: ¿Qué ya conoces?

1.

Agora que você já aprendeu como escreve em espanhol os membros da

família, faça uma breve apresentação da tua. Se você quiser, pode usar como
modelo a apresentação de Bruna.
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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Ejemplo: ¡Hola! Soy Ana Luisa y esa es mi familia... (Exemplo: Oi! Sou Ana Luiza e
esta é minha família...)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

Desenhe uma árvore genealógica com informações de

tua família, em espanhol. Se você não souber o nome de
alguém, peça ajuda a teus familiares. Exemplo:

3- As palavras dentro dos quadros estão desordenadas. Coloque as em ordem
para descobrir quais são os membros da familía que estão escrito. Exemplo:

bnrsooi
sobrino

Sobrino

baulea
__ __ __ __ __
__ ____

dmear
__ __ __ __
__
oit
__ __ __

Jhoi
__ __ __ __

eprad
__ __ __ __
__

rehnoma
__ __ __ __ __
__ __

mopir
__ __ __ __
__

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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Seres Imaginários - Arte
Esta semana, vamos estudar os seres imaginários e já que precisamos
permanecer em casa, o jeito é continuar pesquisando e estudando com as
ferramentas que temos. Vamos lá?
Seres imaginários
Pessoas de diferentes culturas contam histórias. Quando alguém nos conta
uma história, podemos criar imagens em nossa mente. Podemos, também, depois de
ouvir uma história, desenhar, pintar, esculpir ou usar outra forma de construir imagens
para representar visualmente os personagens ou as cenas mais significativas.
Cada povo em sua cultura tem maneiras próprias de imaginar, criar figuras,
nomear, contar e recontar histórias por meio de imagens. Isso ocorre em muitas obras
visuais que fazem parte do acervo histórico da arte brasileira e mundial.
Observe as imagens a seguir.
Figura 1. Templo de Kukulcán

Figura 2. Dragão oriental

Fonte: Dreamstime (2020).

Fonte: Wikipedia (2020).

Templo de Kukulcán (século XII),

Dragão oriental de templo na cidade de

cidade arqueológica de Chichén Itzá,

Surat na Tailândia, 2015. O dragão é

no México. Há certo momento do ano

geralmente uma figura hibrida, formada

em que podemos ver, pelo contraste de

por partes de vários seres.

luz e sombra, a figura do corpo da
serpente

descendo

a

escada

do

templo. Isso acontece em função da
posição do Sol em relação à Terra.
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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Figura 3. Apófis

Fonte: Pinterest (2020). Pintura que mostra Apófis, ser que aparece em várias narrativas da cultura
egípcia como a eterna inimiga de Rá. Tumba de Ramsés I, da 19 a dinastia (c. 1200 a.C.), em Luxor,
no Egito.

O dragão é um personagem que aparece em muitas histórias contadas pelo
mundo. Geralmente, a imagem do dragão é composta de vários animais. Em uma das
esculturas existentes em um templo religioso na Tailândia, na cidade de Surat Thani,
vemos os detalhes dessa representação. O dragão oriental é uma figura híbrida.
Possui grandes olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia, chifres de veado,
orelhas de boi, bigodes de carpa e partes características de outros bichos.
Imagens de serpentes mágicas aparecem na arte de muitas culturas e, para
cada uma, há significados diferentes. Na cultura dos maias, povo que viveu na região
da América Central (período pré-colombiano), a serpente é representada como um
ser divino que pode viver tanto na terra como no céu. Encontramos a figura da
serpente emplumada em uma construção arquitetônica conhecida como templo de
Kukulcán (século XII), edificada pelos maias na cidade arqueológica de Chichén Itzá,
no México.
No Egito antigo, o povo acreditava na continuidade da vida, na existência
eterna, e muitos seres mágicos habitavam o imaginário dessas pessoas. Histórias,
imagens, músicas e danças foram criadas para cultuar suas crenças. Uma das
histórias mais conhecidas da cultura egípcia é a luta entre Apófis (serpente gigantesca
moradora do rio Nilo) e o deus Rá, divindade importante dessa cultura, que era
responsável por levar o dia e trazer a noite. A história conta que a serpente atacava o
barco de Rá todas as manhãs e também ao entardecer. Às vezes, quando Rá era
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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envolvido pelo corpo gigantesco de Apófis, o Sol não nascia e as pessoas viam a
Terra escurecer em um eclipse. Esse ser também habitava o mundo dos mortos, o
submundo, na mitologia egípcia.

Desafios
1. Em que essas imagens chamam sua atenção?
2. Observe e analise as imagens. Há semelhança entre elas? Justifique sua resposta.
3. Cada imagem pertence a uma cultura, você reconhece quais são?
4. Você conhece outras lendas que falam de seres imaginários? Quais?
5. Você já criou um desenho de um ser imaginário? Que tal fazer essa experiência?

Em seu caderno de arte, você pode fazer
desenhos e inventar histórias.

Jogos Eletrônicos e Jogos de Tabuleiro – Educação Física
Você sabia que mais de 70% dos jogos
eletrônicos, hoje em dia, envolvem um certo grau de
interação social – jogar online com outros, assistir a outra
criança brincar ou jogar um jogo multiplayer no mesmo
local.
Podemos citar como exemplo, o Minecraft quando
é jogado no modo individual, seu modo criativo oferece às crianças a oportunidade de
conversar com seus colegas do mundo real em tempo real sobre o que estão fazendo.
Nesse mundo dos jogos, os de tabuleiro são mais que uma alternativa de lazer. Sua
prática incentiva a capacidade de memória e ajuda a desenvolver o raciocínio lógico
e abstrato. Existem registros de jogos de tabuleiro há cerca de 5000 anos em
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civilizações como Egito e Mesopotâmia.

Figura 1. Mancala

Apesar de ser difícil definir uma data, saber
qual foi ou quais foram os primeiros jogos da
humanidade, o jogo Mancala (figura 1), se
apresenta como um dos mais antigos.
Os jogos existem desde a pré-história
e seus registros indicam variadas formas de jogar e nas diversas partes do mundo.
Muitos jogos sofrem alterações de regras, mas se formos pensar em jogos de tabuleiro
e jogos eletrônicos, iremos notar que as regras são idênticas em todos os países. Um
exemplo é o famoso “Jogo da Velha”, onde a forma de se jogar aqui no Brasil é a
mesma em muitos outros países.

Conhecendo alguns jogos de tabuleiro
JOGO DA VELHA – Você sabia que esse jogo também
é conhecido em outros lugares como JOGO DO GALO? É um
jogo de regras extremamente simples. Você sabe jogar?
A origem é desconhecida, mas algumas lendas urbanas
contam que o jogo teria nascido em Portugal, na cidade de
Almada no ano 545. No entanto, só foi popularizado no ano 1500, pelo descobridor
Pedro Álvares Cabral, que adorava jogar o jogo da velha durante as suas viagens.
Álvares Cabral teria decidido que este jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo
indígena no Brasil.
A história do xadrez tem origem controversa, mas é
possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia.
Atualmente, a versão amplamente difundida é a de que teria
surgido na Índia com o nome de “Chaturanga” e dali se
espalhou para a China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se
estabeleceram as regras atuais.
MANCALA – Surgiu no vale do Nilo, espalhou-se por toda a África e todo o
oriente. Atualmente, é jogado em todos os continentes e difundido através de seus
apreciadores e de educadores, em escolas e universidades. É um jogo de estratégia
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relacionado à semeadura. Tem origem na palavra árabe “nagaala”, que significa
“mover”.

Desafio
1. Pesquise entre as pessoas que moram com você,
ou na internet (se você possuir acesso) e responda:

a) Onde surgiram os jogos de tabuleiro: dama, xadrez e jogo da velha?
b) Em que ano foi criado e qual o nome do primeiro jogo eletrônico do mundo?
c) De acordo com a lenda citada no texto acima, como o jogo da Velha chegou ao
nosso País?
d) Escreva o nome de mais dois jogos de tabuleiro que não foram citados aqui e que
você já jogou ou gostaria de jogar.
e) Procure na internet o vídeo de alguém jogando Mancala e escreva como se joga
(principais regras).
2. Encontre 4 jogos de tabuleiro populares entre crianças, jovens e adultos.

Fonte: Smartkids (2020).

Sugestão de vídeos para aprender um pouco mais:
https://www.youtube.com/watch?v=w0MeDrY1DhE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CobPmlmE9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=zYiXGWqb3YY

Caso você não consiga pesquisar na internet, não se preocupe,
semana que vem vamos trazer e comentar as respostas.
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Unidade

2

Área de Matemática

Operações com números naturais - Matemática
Olha nós aqui de novo, vamos aprender mais um pouquinho???
Esta semana, vamos começar a aprender e relembrar as
operações com números naturais...
Agora vamos ampliar o nosso conhecimento sobre números naturais, que
estudamos nas semanas anteriores, e aprofundar o estudo das operações (Adição,
Subtração, Multiplicação e Divisão). Além dessas operações, irão aprender também
as operações (Potenciação e Radiciação). Vocês já sabem adicionar, subtrair,
multiplicar e dividir os números, lembrando que a cada ano, o nível dos exercícios
adquirirem um grau de dificuldade maior.
Então, vamos iniciar os estudos das operações com números naturais?
Figura 1. Piscina Olímpica,
Rio 2016.

ADIÇÃO
Acompanhe as situações apresentadas abaixo.
1.

Nos Jogos Olímpicos de 2016 realizados no Rio de

Janeiro, Brasil, a equipe de atletas brasileiros era
composta de 256 homens e 209 mulheres.
Qual o número total de atletas da equipe
brasileira?
Fonte: Manual do usuário (2020).

Para resolver esse problema, devemos fazer 256 + 209.

Para isso, podemos usar os seguintes processos:
1º processo: decomposição
256 + 209 = 200 + 50 + 6 + 200 + 9
256 + 209 = 200 + 200 + 50 + 6 + 9
256 + 209 = 400 + 50 + 15
256 + 209 = 400 + 65
256 + 209 = 465
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2º processo: algoritmo usual
C D U
2 5

6

parcela

+2 0 9

parcela

4 6

5

soma ou total

(resultado da operação)

Nesse processo, decompomos as
centenas, as dezenas e as unidades
dos dois números. E depois
colocamos, uma ao lado da outra,
centena com centena, dezena com
dezena e unidade com unidade.
Assim, fica mais fácil para você juntar
as quantidades.

Então, para chegar ao resultado final utilizamos dois processos para você
entender e chegar ao resultado de que tinham 465 atletas na equipe brasileira.
Perceba que, nessa situação, utilizamos a adição com a ideia de juntar
quantidades.

2.O preço de uma tevê é 1350 reais para pagamento à vista. A compra pode, ainda,
ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais, mas, nesse caso, o preço sofre um
acréscimo de 675 reais. Qual o preço da tevê quando comprada a prazo?

1º processo: decomposição
Nesse processo, decompomos a
unidade de milhar, as centenas,

1350 + 675 = 1000 + 300 + 50 + 600 + 70 + 5

as dezenas e as unidades dos
dois

números.

E

depois

1350 + 675 = 1000 + 300 + 600 + 50 + 70 + 5

colocamos, uma ao lado da outra,
a unidade de milhar, centena com

1350 + 675 = 1000 + 900 + 120 + 5

centena, dezena com dezena e
unidade com unidade. Depois

1350 + 675 = 1000 + 1020 + 5

adicionamos, as centenas com as
centenas, as dezenas com as
dezenas.
sucessivamente.

E

1350 + 675 = 2020 + 5

assim,
1350 + 675 = 2025
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2º processo: algoritmo usual
UM C D U
1

3

5

0

parcela

+

6

7

5

parcela

5

soma ou total

2

0

2

(resultado da operação)

O preço da tevê é 2025 reais, quando comprada a prazo.
Já neste caso, a adição foi utilizada com a ideia de acrescentar uma dada
quantidade a outra.
Informação importante

Adicionar significa juntar, somar ou reunir. Por isso, em Matemática, usamos
a operação de adição para juntar ou acrescentar quantidades.
Fácil, não é mesmo!!!!!
PROPRIEDADES DA ADIÇÃO

1.

Observe as duas situações a seguir e reflita sobre elas.

a)

Você foi a uma determinada loja de roupas e comprou uma calça por R$40 e

uma blusa por R$24. O valor total gasto foi de 64 reais.
b)

Em outra loja você comprou uma camiseta por R$24 e uma saia/bermuda por

R$40. O valor total gasto foi de 64 reais.
Os resultados obtidos nos dois casos foram iguais ou diferentes?
Os resultados são iguais, pois ao adicionarmos 40 + 24 ou 24 + 40, a soma
será 64. Esse fato acontece, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Isso
sempre ocorre quando adicionamos dois números naturais quaisquer. Trata-se da
propriedade comutativa da adição, enunciada a seguir.
Em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a
soma.

Veja mais alguns exemplos:
a) 20 + 400 = 400 + 20

b) 130 + 500 = 500 + 130

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

21

2. Agora, observe dois modos de efetuar a adição 5 + 3 + 7.
1ºmodo
Efetua-se a adição das duas primeiras parcelas e adiciona-se ao resultado
obtido a terceira parcela.
5 + 3 + 7 = 8 + 7 = 15

2ºmodo
Efetua-se a adição das duas últimas parcelas e adiciona-se ao resultado obtido
a primeira parcela5 5 + 3 + 7 = 5 + 10 = 15

Ao associar as parcelas de modos diferentes, não houve alteração na soma.
Isso sempre ocorre quando adicionamos três ou mais números naturais quaisquer.
Trata-se da propriedade associativa da adição, enunciada a seguir.
Em uma adição de três ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as
parcelas de modos diferentes sem alterar a soma.

3. Agora, considere as seguintes adições:
 5+0=0+5=5

53 + 0 = 0 + 53 = 53

 0+7=7+0=7

0 + 129 = 129 + 0 = 129

Note que, em todas essas adições há um número (o zero) que, em qualquer
posição, não influi no resultado. Esse número é o elemento neutro da adição. A
adição de um número natural qualquer com zero (ou vice-versa) é o próprio número.
Trata-se de mais uma propriedade da adição: a existência do elemento neutro,
enunciada a seguir.
O zero é o elemento neutro da adição.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES!
 A ordem das parcelas não altera a soma. Propriedade comutativa;
 Em uma adição de três ou mais números naturais quaisquer, podemos
associar as parcelas de modo diferentes sem alterar a soma.
Propriedade associativa;
 A adição de um número natural qualquer com zero (ou vice-versa) é o
próprio número. Propriedade elemento neutro.
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Desafios
Agora é com vocês! Mostrem que aprenderam tudo direitinho. Vamos lá?

1. Uma piscina está com 35.750 litros de água. Colocando-se outros 12.250 litros, ela
ficará cheia. Quantos litros de água cabem nessa piscina?

2. Durante a decisão de um campeonato de futebol, foram realizadas duas partidas.
Na primeira, o público pagante foi de 54.321 pessoas, e o público não pagante foi de
3.895 pessoas. Na segunda partida, a quantidade de pessoas aumentou: os pagantes
foram 63.247 pessoas, e os não pagantes, 5.894 pessoas.

a) Considerando que o público pagante e não pagante compareceram nas duas
partidas do campeonato. Quantas pessoas estavam na primeira partida? E na
segunda? R= ___________________________________

b) Qual o total de pessoas que assistiram esses jogos?
R= ___________________________________

3. Identifique a propriedade da adição de números naturais que foi aplicada em cada
uma das sentenças matemáticas abaixo:
a) 75 + 105 = 105 + 75 b) 250 + 0 = 0 + 250

c) 90 + (130 + 100) = (90 + 130) + 100

4. (Saresp-SP) A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola,
de acordo com o sexo:
Meninas
Meninos

1º turno
135
120

2º turno
120
115

3º turno
105
125

É correto afirmar que:
a) todos os turnos têm o mesmo número de alunos;
b) a escola tem um total de 360 alunos;
c) o número de meninas é maior que o de meninos;
d) o 3º turno tem 230 alunos.
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