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Língua Portuguesa - Gêneros textuais: textos versificados (poema) e textos
instrucionais (receita).
Olá, Estudantes! Como vão os estudos? Que tal hoje vermos dois gêneros
textuais trabalhando juntos? Vai ser bem interessante. Você sabia que entre a receita e
o poema há muita coisa em comum? E entre os quadrinhos e a piada também! Hoje
nossa jornada será de perceber as semelhanças entre esses gêneros, mesmo eles
sendo diferentes. Então, vamos descobrir como isso acontece? Vamos seguir juntos
nessa descoberta!
Você sabia que...
A receita é um gênero textual do nosso cotidiano, usamos receitas para muitas
coisas e a principal função dela é orientar os passos para que as pessoas façam
alguma coisa. Tem receitas que são de comidas e outras de bebidas, como sucos de
fruta. Será que você lembra de alguma receita que gosta? Mas a receita também pode
estar naquilo que não comemos, mas precisamos muito, como o sabão caseiro, a
receita médica e também em forma de poema. Toda a receita possui instruções, por
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isso chamamos esse gênero textual de instrucional, ou seja, as receitas trazem em
seu texto os ingredientes, as quantidades necessárias e o modo de fazer. Claro, que
além da receita existem outros textos instrucionais, como os manuais e regras de
jogos. Veja os exemplos abaixo de receitas e se saboreie!
Exemplo de receita 1

Fonte: Disponível em: < https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/propostaaula-sobre-fracoes-com-receita-culinaria.htm>. Acesso em: 06 out. 2020.

Exemplo de receita 2

Fonte:
Disponível
em:
<http://emefpaulocolombo.blogspot.com/2018/09/imagemrelacionada_20.html>. Acesso em: 06 out. 2020.
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Exemplo de receita 3
Receita de Chantili
Ingredientes
• 500 ml de creme de leite fresco (um frasco)
• 3 ou 4 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo
• Coloque o creme de leite e o açúcar na
batedeira e bata.
• Quando o creme começar a engrossar, diminua a velocidade da batedeira.
• Bata mais um pouquinho até chegar ao ponto (quando o creme não cai das pás
da batedeira).
• O creme está pronto para cobrir e rechear bolos ou para acompanhar frutas ou
sorvetes.
Fonte: Disponível em: <https://www.comidaereceitas.com.br/molhos-e-cremes/chantily-caseiro.html>.
Acesso em: 09 out 2020.

Agora que você já conheceu um pouco das receitas comuns, que tal ler uma
receita diferente, a receita poética?
RECEITA DA FELICIDADE
Ingredientes:
3 xícaras de amor
½ litro de paz
2 colheres de compreensão
1 copo de alegria
1kg de saúde
1 dose de respeito
1 pitada de prosperidade.
Modo de preparo:
Misture tudo com carinho e humildade, tempere com inteligência e está pronto!
Sirva à vontade.
Fonte:
Adaptado
pelas
autoras.
Disponível
em:
https://s3.amazonaws.com/img.iluria.com/product/35FD5C/8098F1/450xN.jpg. Acesso em: 14 out. 2020.
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Mas para saber se é uma receita tradicional do dia-a-dia ou poética, você
precisa saber um pouco mais sobre textos versificados:

Você já deve ter aprendido que o poema, as parlendas e as músicas são
gêneros textuais versificados, ou seja, possuem versos, estrofes, rimas e ritmo. O
poema das receitas poéticas que você viu, por exemplo, é um gênero textual que pode
ser escrito conforme rígidas normas — os poemas de forma fixa — ou em versos livres,
nos quais mais valem as imagens do que a métrica.
Como gênero, o poema apresenta algumas características que o diferenciam
dos demais gêneros e que facilitam sua identificação, pois através dessas
características sabemos que se trata de um poema. Mas se engana quem acredita que
todo poema é composto por versos e estrofes: há poemas em prosa, bem como
poemas

que

visuais

à

aliam

elementos

linguagem

verbal,

contrariando assim a ideia de que o
poema deve prender-se somente a
regras como métrica ou rimas.
O

conteúdo

do

poema

também pode variar. Um poema
pode falar sobre vários sentimentos
como a felicidade na “receita da
felicidade”, mas também retratar
uma cena do cotidiano ou fazer uma
crítica política.
Agora vamos conhecer alguns

Fonte:
https://andrebets.com.br/ilustracao-paralivros-infantis-e-sua-importancia/

exemplos de poemas com destaque para as partes que caracterizam esse gênero
(estrofes, versos e rimas).
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Abaixo seguem alguns exemplos de textos versificados:
Receita poética
Receita de espantar tristeza
Faça uma careta
E manda a tristeza
Para longe, pro outro lado

Estrofe 1

Cada

Do mar ou da lua

linha

da

estrofe chamamos
de verso. Observe

Vá para o meio da rua
E plante bananeira

Estrofe 2

que

ao

final

do

verso pode estar a

Faça alguma besteira

rima.
Depois estique os braços
Apanhe a primeira estrela

Estrofe 3

E procure o melhor amigo
Para um longo e apertado abraço.
Fonte: Murray, Roseana. Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1999, p. 42.

Parlenda “sorvete colorê”

Poema visual

Fonte: Disponível em:
<https://br.pinterest.com/pin/80290805841648496/?nic_v
2=1a6k4cyvE>. Acesso em: 14 out 2020.

Fonte: Disponível em:
<https://beduka.com/blog/materias/literatura/o-que-epoema-visual/>. Acesso em: 08 out. 2020.
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Desafios de Língua Portuguesa
1) Em sua casa, você utiliza alguma receita? Converse com sua família e escreva
abaixo em quais situações se utiliza uma receita.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
2) Como as receitas estão divididas? Marque (X) na alternativa correta:
a) Início, meio e fim. ( )
b) Introdução, desenvolvimento, conclusão. ( )
c) Título, ingredientes e modo de fazer/preparo. ( )
d) Título, autor e capítulos. ( )
3) Agora escreva abaixo qual a finalidade de cada receita, ou seja, para que finalidade
servem as instruções contidas nelas? Vamos lá?
Receita de Massa de pizza:
______________________________________________________________________
Receita de Mousse de chocolate branco:
______________________________________________________________________
Receita da felicidade:
______________________________________________________________________
4) Falando em receita poética... Observe a segunda estrofe do poema “Receita de
espantar tristeza” e marque a opção que poderia substituir o verso: “E plante
bananeira” considerando a rima que esse verso traz em negrito.
a) ( ) E plante uma árvore.

b) ( ) E faça uma brincadeira.

c) ( ) E cante para alguém.
5) Observe o poema visual e responda qual o motivo desse poema ter sido escrito pelo
autor daquela maneira?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6) Marque (X) nas opções em que você também pode encontrar rimas e versos:
( ) Propagandas

(

) Parlendas

( ) Notícia

( ) Letras de músicas

(

) Texto informativo

( ) Histórias rimadas

Piada ou anedota
Então, colegas, os gêneros textuais não param por aí, existem muitos outros que
fazem parte do nosso cotidiano, nas mais diversas funções. Vamos conhecer as piadas
ou anedotas?
Características da piada ou anedota:
 É uma breve história, de final engraçado e, às vezes,
surpreendente,

cujo

objetivo

é

provocar

risos

ou

gargalhadas em quem a ouve ou lê;
 São gêneros textuais humorísticos utilizados na comédia e
também na vida cotidiana;
 Pode tratar-se de uma expressão espontânea ou de uma
breve história que dá vontade de rir;
 Pode ser oral, escrita ou gráfica;
 Geralmente, não possuem um autor, ou seja, são de
autoria anônima;
 Possuem narração curta;
 Se passam nos mais variados tipos de cenários (até
mesmo inexistentes);
 Linguagem simples e coloquial;
 Discurso direto;
 São textos populares, contadas em ambientes informais,
entre outros.
Fonte: Conceito de piada, 2020.

As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos. Embora possua humor e tenha

intuito de divertir e despertar o riso, as anedotas possuem outras motivações. Para além
da comicidade, elas expressam características particulares de personagens ou espaços,
lançando mão do sarcasmo e da ironia, que apresentam mensagens com duplo sentido.
7
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Vejamos alguns exemplos a seguir:
Exemplo 1

Juquinha e o ônibus
Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador:
— Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
— São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
— Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar!
Autor desconhecido
Fonte: Educa mais Brasil, 2020

Exemplo 2

Juquinha: o sincero
Na sala de aula a professora fala para o Juquinha:
Sítio:
“Rachando
o bicoé(piadas
para crianças)”.
— Se Fonte:
eu digo,
"eu
era bonita",
passado.
E se eu digo, "eu sou bonita", é

o quê, Juquinha?
— É mentira, professora!
Fonte: Site: Rachando o bico piadas, (piadas para crianças), 2020.
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Exemplo 3
As peripécias de um passarinho
Um homem estava a caminho do trabalho, quando um passarinho bateu
em sua moto e desmaiou. O motoqueiro pensou: "Coitadinho! Se eu deixar ele
aí, vão passar por cima dele!". E levou o passarinho para casa. Chegando lá,
colocou o passarinho numa gaiola com água e comida, mas nada de o bichinho
acordar. O dono da moto foi trabalhar e algumas horas depois o passarinho
acordou. Olhou para um lado e para o outro e pensou: "Xiii! Matei o cara da moto
e fui preso!"

Fonte: Site: Rachando o bico (piadas para crianças), 2020.

Exemplo 4
O elefante e a formiguinha
Um elefante e uma formiguinha caminhavam pelo deserto com passos
firmes.
O elefante, no seu pique: bum, bum, bum...
A formiguinha: pim, pim, pim...
Uma hora, a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz:
-Elefante!
-O que foi?
-Você não acredita na poeira que nós estamos levantando!

Fonte: https://br.depositphotos.com/stock-photos/desenho-de-elefante.html?qview=31117339

Fonte: Site: Ensinar hoje, 2020.
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Agora é sua vez!

Comentamos acima que existem algumas poucas diferenças entre piada e
anedota. Você consegue identificá-las? Verifique o que você entendeu.

1) Analise os exemplos de piada e anedota e responda:
( ) Todos os exemplos são piadas
( ) Todos os exemplos são anedotas
( ) Nenhum dos exemplos pertencem aos gêneros piada e anedota
( ) São anedotas os exemplos 1 e 2 e piada os exemplos 3 e 4
2) Dos quatro exemplos, na sua opinião, qual foi a mais engraçada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Qual a função das piadas e anedotas?
( ) Provocar risos e gargalhadas
( ) Distrair as pessoas
( ) Ofender o leitor
( ) Provocar medo
4) No exemplo 4 aparecem alguns recursos que aumentam a expressividade,
são palavras representando sons naturais. Quais são?
( ) Formiguinha e elefante
( ) Passos firmes
( ) Bum, bum, bum... e pim, pim, pim...
( ) No seu pique

10

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Essas representações que imitam os sons
naturais, quer sejam de objetos, de pessoas
ou

de

animais,

são

chamadas

de

Você

onomatopeias, são recursos que aumentam a

sabia?

expressividade do discurso e são muito
utilizados na literatura e nas histórias em
quadrinhos.

Exemplo:

Figura 1 – Exemplos de onomatopeias

Fonte: Blog beduka, 2020.

Quer mais exemplos de onomatopeias? Aqui vão algumas mais conhecidas:
 Cri cri: o som que emite o grilo
 Toc toc: imita o som de alguém batendo na porta
 Din-don: o som de uma campainha
 Vrum vrum: o arranque de um carro
 Tic tac: o barulho do relógio
 Tibum: alguém caindo na água
 Atchim: espirro Fonte: Blog professores de plantão, 2020.
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5) Existem muitos outros, se você conhece outras onomatopeias ou já viu em
histórias em quadrinho, escreva-as no quadro abaixo conforme o modelo:

Smack: beijo;
Buááá: choro;

6) Identifique as onomatopeias a seguir ligando cada som a sua expressão:

Frio

Choro

Ruído de
mordida

Raiva

Fonte: Adaptado de Portal do Professor (MEC, 2020).
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Códigos das Habilidades
EF15AR19
EF15AR19.1MT

Arte
Objetos de conhecimentos
Elementos da linguagem

Linguagem teatral
Você já brincou de faz de conta? Já transformou seu quarto
em planetas, caixa de papelão em navios, carro em avião ou algo
parecido?
Já se imaginou em castelos, reis ou rainhas, super-herói,
um animal! Para brincar de faz de conta, basta imaginar. Tudo
pose ser muito divertido.
Alguns artistas gostam de fazer esse exercício para que
possa encenar em suasTeatro
peças teatrais. Essa forma de agir nada
mais é que um teatro.
É uma forma de arte em que o ator, a atriz ou um conjunto de atores interpretam
uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Para realização
de um teatro precisa-se contar com auxílio de dramaturgos ou de situações
temporárias, diretores e técnicos.
Para apresentar um espetáculo deve se criar uma situação que desperte
sentimentos no ouvinte. Denomina-se também teatro o prédio onde acontece esta
forma de arte, podendo também ser local de apresentações para a dança e recitais,
etc.
O teatro como expressão artística também acontece nas ruas, nessas podemos
destacar as apresentações que acontece nos semáforos. O teatro também pode
acontecer nas igrejas, praças etc.

1) Você já viu uma peça teatral? Já participou de algum teatro? Socialize.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

2) Analisando o texto acima você seria capaz de definir com suas palavras o
que é teatro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Quais os locais em que pode acontecer um teatro?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
O teatro é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade.
Nas imagens abaixo você pode observar o famoso teatro de Epidauro, ele era ao
ar livre, possuía uma acústica considerada perfeita para a época, reproduzindo com
precisão o som até de uma moeda jogada no chão, que podia ser ouvido mesmo nas
últimas bancadas.
Vejamos a imagem do antigo teatro na Grécia - Antiga cidade de Epidauro (360350 a.C.).
Figura 1 – Teatro da Grécia Antiga na cidade de Epidauro

Fonte: Wikipédia (2020).

4) O que você reparou na imagem do teatro da antiga Grécia?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5) Onde estava localizado e como era o teatro de Epidauro?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ao contrário da arquitetura do teatro grego que era ao ar livre, agora veremos o
interior do Teatro de Santa Isabel é um teatro localizado na cidade brasileira do Recife,
capital do estado de Pernambuco. É um raro exemplo de genuína arquitetura
neoclássica da primeira metade do século XIX. Foi nomeado em homenagem à
Princesa Isabel.
Figura 2 – Teatro de Santa Isabel em Recife (PE)

Fonte: Pinterest, 2020.

6) O que achou do teatro Interior do Teatro Santa Isabel em Recife?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7) Agora que você já sabe o que é teatro e linguagem teatral, escreva uma cena
teatral. Não esqueça de colocar o nome dos personagens.

Será muito

divertido!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________

A história do Estado de Mato Grosso cita festas, fogos,
Você sabia?

cavalhadas, músicas, recitais de poesia, e principalmente a
representação de peças teatrais. No século XVIII foi abundante
acontecimentos festivos. O historiador Carlos Francisco Moura nos diz
que Mato Grosso foi a Capitania em que o teatro teve a maior
importância social e cultural.
Ficou registrado também na história de Mato Grosso, festas em
homenagem ao Juiz de Fora de Cuiabá, Diogo de Toledo Lara e
Ordonhez, que em poucos dias cerca de 17 peças teatrais entre
tragédias e comédias. Pelos minuciosos comentários que fez das
festividades e das representações, tornou-se Ordonhez o primeiro

Fonte: Freepik (2020)

crítico teatral que se têm notícias no Brasil.

8) Agora que sabemos um pouco sobre a história do teatro no estado de Mato
Dramaturtor de peça teatral ou profissional que adapta outra obra para
Grosso, volte ao texto acima e perceba as palavras que estão em negrito e
o teatro.
complete as lacunas abaixo:

T

A

S

S
O

É

B
G
H
P

S

E
L

M
T

D

L
I

A

A
16

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Educação Física
Objetos de conhecimento

Códigos das Habilidades
EF35EF04
EF35EF14

Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e
africana;
Lutas do contexto comunitário e regional e lutas de
matriz indígena e africana

Olá! Neste material vamos aprender sobre outros povos, que fazem parte de
nossa história e cultura. Percebendo as imagens abaixo, qual é a semelhança ou
diferença entre elas?
Imagem 01 – Luta Indígena

Fonte: Pinterest (2020)

Imagem 02 - Luta Afro-brasileira

Fonte: Pinterest (2020)

 Semelhanças: Nas duas imagens temos duas práticas corporais que são
definidas como lutas, na primeira dos povos indígenas e a segunda dos povos
afro-brasileiro.
 Diferenças: Apesar das duas imagens serem lutas, porém cada uma delas tem
as suas especificidades, ou seja, sua cultura, seus movimentos, suas roupas
típicas, e seus rituais.
As lutas indígenas apresentadas são aquelas que são tradicionais dos povos
indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e um estilo de vida. Um
importante exemplo dessas lutas é o huka-huka que consiste em uma modalidade que
exige força. Originária da Região Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Mato
Grosso).
Vamos conhecer mais sobre a luta huka-huka.
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Você sabia que um dos rituais dos povos
indígenas são as lutas? Assim, desde crianças
os indígenas são treinados para adquirir força.
Muitos praticam movimentos de força a partir
dos jogos, brincadeiras e lutas.
O guerreiro que tiver a maior força ganha status
no grupo, pois ganha o respeito da aldeia e de outras aldeias, felicidade
para a família e será o orgulho da comunidade a que pertence.
Desde criança já se pratica o huka-huka para se tornar um grande lutador.
Sendo assim, o huka-huka é um ritual tradicional para testar a força de
jovens índios.

Um outro exemplo de práticas que estimulam a força, equilíbrio e o raciocínio
são algumas brincadeiras e jogos da cultura indígena.

As brincadeiras e jogos indígenas e lutas
exigem muito equilíbrio, força e raciocínio,
os gestos são baseados nos movimentos
de animais e na atitude de “desviar-se”
preferindo não se contrapor ao oponente,
deixando-o gastar suas energias.
Alguns exemplos são o cabo de guerra, a corrida de tora e jogos de
tabuleiro.
Desafios de Educação Física
1) A partir dos conhecimentos que você tem sobre as brincadeiras dos povos

indígenas, como por exemplo o cabo de guerra, recrie algumas regras para
você brincar com seus familiares.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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2) Sobre a cultura indígena, quanto à luta, às brincadeiras e os jogos, assinale a
alternativa correta:
a) (

) A luta é contra os costumes indígenas, ou seja, eles praticam sem

nenhuma finalidade.
b) (

) A Luta huka-huka e a brincadeira cabo de guerra é de origem

africana;
c) (

) Para ser vencedor na luta de huka-huka o guerreiro indígena tem que

ter muita força.
Agora vamos para as brincadeiras e lutas que fazem parte da cultura
afro/brasileira.
Na imagem acima é possível observar

Imagem 05 – Cultura Africana

jovens

lutando

capoeira.

A

história

da

capoeira começa no século XVI, na época em
que o Brasil era colônia de Portugal. Você
sabia que até o ano de 1930, a prática da
capoeira ficou proibida no Brasil? Pois era
vista com uma prática violenta. Na verdade, a
Fonte: Cola do web (2020)

população brasileira não apreciava essa

prática corporal e queria impor apenas a cultura dos Portugueses, desconsiderando a
cultura africana e a indígena. Mas felizmente a capoeira é reconhecida com uma luta
genuinamente brasileira e reconhecida no mundo todo.
Imagem 06 – Luta Capoeira

Vamos falar da importância da capoeira
para a cultura afro brasileira, bem como para
nossa região. Apesar dela ser considerada uma
luta ou dança, em algumas situações ela pode
ser vista como brincadeira ou jogo da cultura
popular

e

também

caracterizada

por

como

música.

movimentos

Ela

ágeis

é
e

complexos, onde são utilizados os pés, as
Fonte: UOL (2020)

mãos e elementos ginástico-acrobáticos.

19

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Ginga – A ginga é a base da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo
relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. A partir da ginga surgem
os outros movimentos de ataque ou contra-ataque. Os jogadores nunca estão parados
e isso torna a capoeira muito bonita de se ver.
3) Veja alguns movimentos de luta da capoeira apresentados no quadro abaixo.
Com o acompanhamento de um adulto de sua família, em espaço aberto e
amplo, tente realizar alguns desses golpes e movimentos.
Imagem 07 – Movimentos da Capoeira

Fonte: O tempo (2020)

4) Escolha três movimentos da luta de capoeira que estão na atividade anterior
e crie mais dois movimentos. Em seguida, planeje a sequência dos golpes e
tente executá-la. Após a execução dos 5 movimentos escolhidos por você,
invente um nome para sua luta. Lembrando que esta atividade deve ser
realizada em espaço aberto e na companhia de um adulto.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Matemática
Códigos das Habilidades

Objetos de conhecimentos
Representação

EF05MA03

fracionária

dos

números

racionais:

reconhecimento, significados, leitura e representação na
reta numérica.
Problemas: adição e subtração de números naturais e

EF05MA07

números racionais cuja representação decimal é finita.
Problemas: multiplicação e divisão de números racionais

EF05MA08

cuja representação decimal é finita por números naturais.

Olá! Neste mês você aprenderá um pouco mais sobre como resolver
problemas de números naturais e racionais, envolvendo a adição e subtração, a
multiplicação e divisão.

1. Resolvendo problemas de adição e subtração de números
naturais
Leia a situação problema e resolva do seu jeito.
A escola Futuro comprou 1.235 picolés para o recreio de sexta-feira. Sabendo-se
que a escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de
estudantes e que nesse dia foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 à tarde
e que todos os estudantes presentes receberam um picolé na hora do recreio,
quantos estudantes faltaram à aula nesse dia?

Você lembra que um problema pode ser resolvido por etapas? Vamos recordálas.
Para resolver um problema você pode utilizar as seguintes etapas:
1ª etapa:
Compreensão
do problema

2ª etapa:
Elaboração
de um plano

3ª etapa:
Execução do
Plano

4ª etapa:
Retrospectiva
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1ª etapa: Compreensão do problema
Para compreender o problema você pode fazer estas perguntas e descobrir as
respostas:
a) Quantos picolés a escola comprou?
b) Qual número total de estudantes da escola Futuro?
c) Quantos picolés foram servidos aos estudantes pela manhã?
d) Quantos picolés foram servidos aos estudantes à tarde?
e) Qual é a pergunta do problema que devo responder?
Até aqui eu li e interpretei o enunciado, compreendendo que:
- Se foram comprados um picolé para cada estudante da
escola, o número total de picolés representa o total de estudantes.
Logo, o total de picolés e alunos é 1.235

- Se 425 picolés foram distribuídos no período da manhã,
então, 425 estudantes estavam presentes pela manhã.
- Se 595 picolés foram distribuídos no período da tarde, então
595 estudantes estavam presentes pela tarde.

Agora que você já compreendeu o problema, é preciso elaborar um
plano para encontrar a solução para o problema.

2ª etapa: Elaboração de um plano
Tenho um plano para resolver o problema! Para responder
à pergunta, posso realizar as operações de adição e subtração.
Se eu somar as parcelas 425 e 595 obterei o total de
estudantes presentes neste dia. Como o total de estudantes da
.

escola é 1.235, para descobrir quantos estudantes faltaram, basta
subtrair do total de estudantes que estavam presentes.

Isso mesmo! É possível resolver o problema deste jeito porque
a adição e a subtração são operações complementares
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Agora que você já compreendeu o problema e já elaborou um plano para
resolvê-lo escolhendo uma estratégia de resolução, vamos executar o plano.
3ª etapa: Execução do Plano
Procedimento 1 - Se eu somar as parcelas 425 e 595 obterei o total de
estudantes presentes neste dia.
425
+ 595
1020
Descobri que 1.020 estudantes estavam presentes neste dia.
Procedimento 2 - Como o total de estudantes é 1.235, para descobrir quantos
estudantes faltaram, basta subtrair do total de estudantes que estavam presentes.
1 235
- 1 020
215
Legal! Você encontrou a solução do problema: Neste dia faltaram à aula 215
estudantes.
Mas, para finalizar a atividade, vamos fazer a retrospectiva!

4ª etapa: Retrospectiva
Para saber se acertou o cálculo basta tirar a prova real. A adição pode ser
utilizada para tirar a prova real da subtração e vice-versa. Vamos lá?
Vamos conferir o cálculo realizado no Vamos conferir o cálculo realizado no
procedimento 1.
Adição
425
+ 595

procedimento 2
Subtração
1020
- 595
425

1.020

1 020
ou - 425
595

Subtração

Adição

1 235

215

- 1 020

+ 1 020

215

1 235

Vamos ver como outros colegas resolveram este mesmo problema que você
acabou de solucionar.
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Eu utilizei outro raciocínio! Utilizei
apenas a operação de subtração, ou seja,
1 235 - 595 = 640
640 - 425 = 215

Eu calculei mentalmente.
Manhã: 425 picolés = 400 + 20 + 5
Tarde: 595 picolés = 500 + 90 + 5 Logo:
400 + 500 = 900, e juntamente 20 + 90 = 110 e agora apenas 5 +
5 = 10
Agora ficou fácil 900 + 110 + 10 = 1 000 + 10 + 10 = 1020
Se total de picolés era 1235 e era um para cada estudante, e
nesse dia só compareceram, 1020 estudantes. Vou calcular 1020
para completar 1235.
Assim: 1020 + 200 = 1220 + 10 = 1230 + 5 = 1235
Então faltaram 200 + 10 + 5 = 215 estudantes
Isso mesmo! É possível fazer a conta usando o cálculo mental!
O cálculo mental é mais uma estratégia para facilitar nosso dia a dia, mas é
preciso pensar em estratégias, como o arredondamento por exemplo e depois
não esquecer de fazer a compensação para não cometer erros.
Fonte: Adaptado de Patini (2018)

2. Resolvendo problemas de adição e subtração de números
racionais
Agora você irá resolver problemas envolvendo a adição e subtração de
números decimais.
Mônica foi pagar uma conta de R$ 125,90. Ela entregou ao caixa R$ 150,00.
Quanto ela recebeu de troco?
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1ª etapa: Compreensão do problema
O problema pede: Quanto ela recebeu de troco.
2ª etapa: Elaboração de um plano
Posso resolver pelo cálculo mental utilizando a decomposição e
o arredondamento. Vou decompor o minuendo e arredondar o
subtraindo e depois fazer a compensação
150 – 125,90

149+1 125+0,90
Daí posso fazer 149-125 e depois compensar fazendo 1 – 0,90
e descobrirei o valor do troco que Mônica recebeu.

3ª etapa: Execução do plano
150,00 - 125,90
150 = 149 + 1

1,00
-

149 - 125 = 24
1,00 - 0,90 = 0,10

0,90

24 + 0,10 = 24,10 *Assim Mônica recebeu R$ 24,10 de troco
0,10
4ª etapa: Retrospectiva
Se 150,00 – 125, 90 = 24,10 posso tirar a prova real, utilizando a operação
complementar da subtração, a adição. Assim 24,10 + 125,90 = 150
Fonte: Adaptado de Rocha (2018)

3. Resolvendo problemas envolvendo divisão e multiplicação de
números naturais
Leia a situação problema e resolva do seu jeito:

PROMOÇÃO

28 reais
(cada)

Maria quer comprar 15 livros destes da promoção.
Quanto ela irá gastar? Ela irá pagar os livros com notas de 20
reais. De quantas notas ela precisará?
25
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1ª etapa: Compreensão do problema
Dados do problema:
 Maria quer comprar 15 livros
 Pagar com notas de 20 reais.
 Cada livro custa 28 reais.
 Pergunta: Quanto ela irá gastar? Quantas notas ela precisará?

2ª etapa: Elaboração de um plano
Tenho um plano para resolver o problema!
Posso utilizar a divisão e a multiplicação como possíveis
estratégias na resolução desta situação-problema. Posso multiplicar
15 livros por 28 reais para descobrir quanto Maria vai gastar e depois
dividir este total pelo valor de cada nota para descobrir quantas notas
ela vai precisar: _____÷ 20 =______

3ª etapa: Execução do plano
Descobrir quanto Maria vai gastar
15
× 28

Descobrir quantas notas ela vai precisar
420
- 40

120

- 20

+300

00

20
21

420
Resposta:

Resposta:

Maria vai gastar 420 reais

Maria vai precisar de 21 notas de vinte reais.
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4ª etapa: Retrospectiva
Para saber se acertou o cálculo basta tirar a prova real. A multiplicação pode
ser utilizada para tirar a prova real da divisão e vice-versa. Vamos lá?
a)

b)

Multiplicação
15
× 28

Divisão
420

28

- 28

15

420
- 40

Divisão

Multiplicação

20

20

21

× 21

120

140

- 20

20

+300

- 140

20

+400

0

420

420

0

Há uma relação entre a divisão e a multiplicação. Por exemplo:
25 balas ÷ 5 crianças = 5 balas cada uma
5 crianças x 5 balas = 25 balas no total

Vamos ver como outros colegas resolveram este mesmo problema que você
acabou de solucionar.
Posso calcular mentalmente! Posso pensar
15 livros = 10 + 5, assim
Se 28 x 10 = 280
Se 5 é metade de 280 = 140 Logo,
280 +140 = 420
Então, ela gastará 420 reais
Para dividir 420 por 20 posso fazer o cálculo por
estimativas: Penso 20 vezes quanto é igual a 420
Se eu colocar 10 notas: 10 x 20 = 200
Se eu colocar 20 notas: 20 x 20 = 400
Se eu colocar 21 notas: 21 x 20 = 420
Portanto ela precisará de 21 notas de 20 reais
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4. Resolvendo problemas envolvendo divisão e multiplicação de
números decimais
Mariana fez uma pesquisa de preços
de aparelhos que ela gostaria de
comprar.

Quanto

ela

vai

gastar

aproximadamente se comprar o microondas e o liquidificador?
Quanto ela vai pagar aproximadamente, por mês, se comprar a batedeira e um forno
micro-ondas?

1ª etapa: Compreensão do problema
 Mariana quer comprar alguns aparelhos em três parcelas.
 Cada parcela do liquidificador é R$ 19,90; cada parcela da batedeira é R$
39,90; cada parcela do forno micro-ondas é 99,90.
 O problema pede para fazer cálculo aproximado.
O problema quer saber:
a) Quanto ela vai gastar aproximadamente se comprar o micro-ondas e o liquidificador?
b) Quanto ela vai pagar aproximadamente, por mês, se comprar a batedeira e um forno
micro-ondas?

2ª etapa: Elaboração do plano
Primeiro vou arredondar os valores das parcelas para descobrir o
valor aproximado de cada aparelho. Depois farei a multiplicação destes
valores por 3 parcelas e obterei o valor aproximado de cada aparelho.
Sabendo o valor aproximado de cada aparelho poderei fazer a
adição para descobrir quanto a Mariana vai gastar se comprar o microondas e o liquidificador.
Para descobrir o valor mensal que ela vai pagar de parcelas se
comprar a batedeira e o forno micro-ondas, basta realizar a adição das
parcelas destes aparelhos.
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3ª etapa: Execução do plano
Arredondamentos de 19,90 para 20,00; de 39,90 para 40,00; de 99,90 para
100,00
Valor aproximado de cada aparelho: Liquidificador 3 x 20 = 60 Batedeira 3 x
40 = 120 Micro-ondas 3 x 100 = 300
a) Valor do micro-ondas e do liquidificador juntos
60,00 + 300,00 = 360,00
b) Valor mensal das parcelas se comprar a batedeira e o micro-ondas
40,00 + 100,00 = 140,00
Respostas: a) Mariana vai gastar R$ 360,00 aproximadamente se comprar o microondas e o liquidificador. b) Ela vai pagar, por mês, R$ 140,00 aproximadamente na batedeira e
no micro-ondas.
Agora é só cumprir a 4ª etapa: Retrospectiva. Tente fazer! Bom trabalho!
Parabéns! Até aqui você aprendeu que
 para resolver um problema você pode utilizar diversas estratégias;
 um problema pode ser resolvido por etapas.
 a adição e a subtração são operações complementares que se
relacionam.
 a divisão e a multiplicação são operações complementares.

Desafio de Matemática
Leia e resolva os problemas.
Problema 1
A escola em que Karina estuda funciona em dois períodos. No período da
manhã há 429 estudantes e a tarde há 567 estudantes. Todos os estudantes da escola
foram convidados para uma viagem ao zoológico. No dia da viagem faltaram 270
estudantes. Quantos estudantes foram ao zoológico?

29

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Problema 2
Maria adora ler. No último mês ela leu 4 livros de 36 páginas cada um. Ela lia,
por dia, a mesma quantidade de páginas de cada um dos livros. Maria terminou a
leitura dos 4 livros em 9 dias. Quantas páginas ela leu por dia?

36 páginas

36 páginas

36 páginas

36 páginas

Problema 3
Carla, Joana e Raquel são irmãs e decidiram comprar um porta-joias que custa
R$ 110,90 para sua mãe. Cada uma colaborou com as economias que tinha. Veja a
quantia com que cada uma colaborou:
Menina

Quantia (R$)

Carla

33,50

Joana

42,90

Raquel

38,40

O valor da colaboração será suficiente para comprar o porta-jóias? Sobrará
troco?
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Problema 4
Os estudantes do 5.º ano querem fazer uma bandeira com cartolina para torcer pela sala
na gincana da escola. Todas as faixas da bandeira devem ter largura de mesma medida.

Qual deve ser a medida da largura de cada faixa? E, se a bandeira tivesse 10 faixas, qual
seria a medida da largura de cada faixa?

Assinale as respostas corretas na reta numérica.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utilize o espaço abaixo para fazer seus cálculos.
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História
Códigos das Habilidades
EF05HI04

Objetos de conhecimentos
Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças
sociais, culturais e históricas.

Você já ouviu falar em cidadania? Direitos e deveres do cidadão? Constituição
cidadã?
Vamos ler o texto abaixo para conhecer um pouquinho sobre esses assuntos.
Figura 1 – Cidadania e Justiça

Fonte: Wikipedia (2020).

O que é cidadania?
A cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que
vive em sociedade. Seja no campo político, civil ou social, esse conjunto deve ser
sempre respeitado e cumprido pelo cidadão. A cidadania consiste desde o gesto de
não jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar os sinais e placas, respeitar os
mais velhos e todas as outras pessoas, saber dizer obrigado, desculpe, por favor, bom
dia quando necessário.
Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar
suas vidas e a de outras pessoas.

Figura 2 – Direitos e Deveres

Pela lei toda criança tem o direito a um lar,
escola, saúde, boa alimentação, religião e uma
família.
Para viver em sociedade, exercer nossa
cidadania contamos com direitos, mas também
temos que respeitar algumas regras, os nossos

Fonte: Wikipedia (2020)

deveres. Direito é o que você pode fazer e tem o
direito de receber. Dever é uma obrigação que você tem de cumprir.
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Um dos grandes marcos na garantia dos direitos fundamentais da população
brasileira, foi a publicação da Constituição Federal, decretada no dia 5 de outubro de
1988, nela se define o papel dos poderes públicos e estabelece os direitos e deveres
dos cidadãos.
Figura 3 – Constituição Federal

Para que você aprenda mais sobre os princípios da
cidadania e respeito à diversidade e aos direitos
humanos vamos ver o que a Constituição brasileira de
1988 diz em seu Artigo 5º. “Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

Fonte: Wikipedia (2020)

inviolabilidade¹ do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade [...]”.

Para que você possa conviver com as pessoas como elas são é preciso que
aprenda a respeitá-las os vários grupos que compõem a sociedade aspectos da
diversidade, seja relacionado a cultura a linguagem, as tradições, a culinária, a religião,
os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características
próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território.
1. Inviolabilidade: Que não se consegue nem se pode desobedecer.

1) Agora, a partir da leitura do texto, escreva com suas palavras o que você entende
por:
Cidadania:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Direito:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dever:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Diversidade:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) A palavra cidadania está ligada a:
( ) ter seus direitos respeitados e também respeitar os direitos das outras pessoas.
( ) pensar em seu próprio interesse sem a preocupação com o próximo.
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3) Segundo as orientações do texto acima: desenvolver a cidadania consiste desde o
gesto de não jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar os sinais e placas,
respeitar os mais velhos e todas as outras pessoas, saber dizer obrigado, desculpe,
por favor, bom dia quando necessário.
Marque com um X as alternativas que contenham atitudes corretas de um bom
cidadão:
( ) Não sujar as ruas, jogar lixo no lixo.
( ) Zoar o colega pelo seu jeito de falar diferente.
( ) Respeitar as placas de trânsito.
( ) Respeitar o colega que tenha alguma deficiência.
4) Marque a alternativa correta. Quantos anos tem a Constituição Federal Brasileira?
( ) 30 anos
( ) 12 anos
( ) 32 anos
( ) 10 anos

PRATIQUE A CIDADANIA
 Em casa: Sempre que puder, ajude seus pais em tarefas como arrumar as
camas e regar as plantas.
 Na escola: Quando voltarmos, dê uma força aos seus colegas que têm
problemas nas matérias em que você é fera.
 No bairro: Reúna seus amigos (no momento, on-line) e pensem no que
fazer para melhorar o bairro.
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Geografia
Códigos das Habilidades

Objetos de conhecimentos

EF05GE03
EF05GE08

Território, redes e urbanização
Mapas e imagens de satélite

Olá! O texto abaixo traz a compreensão dos objetos de conhecimento sobre
território e urbanização que contribuirá com sua aprendizagem sobre a importância das
cidades, os diferentes tipos de cidades e trabalho desenvolvido pelas pessoas, as
consequências da urbanização, além de refletir sobre a necessidade do cuidado com o
meio ambiente para uma sociedade sustentável. Ao longo do tempo a humanidade viu
o aumento da urbanização e isso causou um processo de divisão territorial do trabalho
que propiciou a desenvolvimento de cargos de trabalho nas cidades.
Cidades político-administrativas: No Brasil temos como exemplo de cidade
político-administrativa Brasília, no Distrito Federal. Essa cidade localiza importantes
sedes

administrativas

de

governos

e

parlamentos.

Como

característica

do

funcionamento possui elevada oferta de empregos no setor público, além de ser
planejada para esse fim, com construção de prédios para agregar o serviço público e
estratégica função política.
Cidades turísticas: São cidades que possuem atrativos turísticos e de lazer,
seja pelas possibilidades oferecidas em seu espaço geográfico, ou até mesmo pelos
seus recursos naturais. No Brasil, e no Estado do Mato Grosso destacamos esse tipo
de cidade. Chapada dos Guimarães em Mato Grosso, Porto Seguro no estado da
Bahia (Brasil), Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, Gramados no estado do
Rio Grande Sul, entre outras.
Figura 1 – Rio de Janeiro (RJ)

Cidades
cidades

portuárias:
que

são

exercem

importante função econômica
no país ao qual pertencem.
Pois é a partir delas que a
Fonte: Exame.com

maior parte das exportações

e importações acontecem, graças à estrutura de seu porto, utilizado para carga e
descarga de mercadorias. No Brasil as cidades com essa especificidade são: Santos
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no estado de São Paulo, Paranaguá no estado do Paraná, Itajaí no estado de Santa
Catarina, entre outras.
Figura 2 – Porto de Santos (SP)

Fonte: http://www.portodesantos.com.br/press-releases/porto-de-santos-completa-127-anos/

Cidades industriais: mesmo diante do crescimento industrial das cidades nem
todas podem ser denominadas como cidades industriais. As cidades que possuem
esse título são as que direta ou indiretamente em função do crescimento da produção
industrial em uma determinada região, recebem essa classificação. Essas cidades
apresentam vastos e modernos parques empresariais produtivos, e se caracterizam por
centrarem a maioria de suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial,
Citam-se como exemplo as cidades de Camaçari, estado da Bahia (Brasil), Joinville
no estado de Santa Catarina, Betim no estado de Minas Gerais, Manaus no estado do
Amazonas, Belém no Estado do Pará, entre outras.

Atividades
1) Após a leitura do texto, responda as seguintes perguntas:
a) No Brasil, quais são as cidades que são conhecidas por exercer a atividade de
turismo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) A capital do Brasil é conhecida por ser uma cidade político - administrativa.
Escreva o nome dessa cidade.
________________________________________________________________
c) Segundo o texto, qual a cidade portuária que temos em nosso País? Pesquise
as demais cidades portuárias existentes no Brasil.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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2) De acordo com o texto, pinte no mapa abaixo os estados em que estão localizadas
as cidades que exploram atividades comerciais.
Figura 3 – Mapa do Brasil

Fonte: Infoescola.com (2020)

Definição de turismo
As Recomendações da Organização Mundial de Turismo/Nações Unidas
sobre Estatísticas de Turismo,[1] definem-no como "as atividades que as
pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos
dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo,
com fins de lazer, negócios e outros."
3) Caro estudante, você acha a exploração do turismo importante para a economia
da cidade?
( ) Sim

( ) Não

Justifique sua resposta:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4) Relate os pontos positivos e negativos da exploração do turismo, e os cuidados
que as pessoas devem ter com o lugar que visitam.
a) Pontos positivos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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b) Pontos negativos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas questões abaixo.
a) ( ) Todas as cidades que possuem um parque industrial significativo podem

ser consideradas cidade industrial.
b) ( ) Para ser consideradas portuárias, as cidades devem exercer atividade de
exportação e importação de grande relevância econômica para o país.
c) ( ) Para ser considerada turística, a cidade deve oferecer atrativos naturais,
geográficos entre outros.
d) ( ) O estado onde você mora possui pontos turísticos.
e) ( ) No município onde você reside existem pontos turístico. (Resposta
pessoal)
Para vocês perceberem melhor as mudanças que acontecem nas cidades,
apresento duas fotos da cidade de Cuiabá da década de 70. A primeira foto foi tirada
bem no centro de Cuiabá, no ano de 1970. A segunda foto foi tirada em 2015, olhe
como mudou a capital do nosso estado: hoje existem muitos prédios, fábricas,
shoppings.
Figura 4 – Vista aérea da cidade de Cuiabá em 1970 e em 2015

Dronecuiaba.com.br

Agora é com você. Pesquise com amigos e familiares fotos do lugar onde você
mora. Faça uma comparação entre as fotos atuais, tiradas em 2020 ou nos últimos
anos, com fotos antigas, de 10 anos ou mais e observe como está a área verde
próxima a sua residência e a sua escola.
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Códigos das Habilidades
EF05ER02

Ensino Religioso
Objetos de conhecimentos
Mitos de criação em diferentes culturas e tradições
religiosas

A CRIAÇÃO DA HUMANIDADE

Mitos de
Criação

Fonte: JNNOTICIAS (2020)

Mitos de criação são as histórias que explicam a formação da vida, da natureza
e de todas as coisas do mundo.
Você já ouviu a história de Adão e Eva? Como você aprendeu?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Agora, é sua vez.
1) Converse com seus familiares ou pesquise para escrever a história da criação
do mundo apresentada em textos bíblicos.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Você conhece outra história que explica a criação do mundo? Qual?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Vamos conhecer uma história de criação do povo indígena – Kayapó
Os kayapó se autodenominam Mebemokré, que
significa ‘gente do fundo do rio’. Esse povo - que vive no
sul do Pará e em Mato Grosso - acredita que seus
primeiros pais, seus antepassados, saíram de dentro do
rio para povoar a terra. Mas, também acreditam que são
filhos das estrelas. (MUNDURUKU, 2011, p. 30)

Fonte: Brasil (2020)

Para saber e não esquecer!
Você sabia que os mitos de criação existem para diferentes povos e em
diferentes lugares? Por exemplo: os mitos de criação indígena não são iguais para
todas as etnias.
Leia a história do povo indígena – Kaxuyana:
Kaxuyana” significa yana (gente) habitante do rio Kaxuru (Cachorro). Esse
povo vive no estado do Pará - acredita que no início do mundo nasceu Purã sozinho e
sem mãe. Ele cresceu forte e conhecia toda a natureza. Até que um dia passou a
sentir-se sozinho e decidiu moldar formas em troncos de árvores diversas, assim criouse vários animais. Mas, ele percebeu que ainda não eram a companhia desejada.
Então, moldou uma forma em pau-d’arco e criou o ser humano. (OBEID, 2020)
Você sabe o que significa etnia? Etnia diz respeito a comunidade ou grupo de
pessoas caracterizadas pela cultura, língua e modos de agir. Em Mato Grosso,
existem várias etnias indígenas: Xavante, Kurâ Bakairi, Bororo, Kalapalo, Kuikuro,
Terena, Kaiapó e outros.
2) Você leu as histórias? Então, agora identifique no caça-palavra os três mitos
de criação que estudamos:
K
Y
A
U

A
Ó
K
Y

X
P
B
A

U
A
Í
B

Y
Y
B
P

A
A
L
A

N
K
I
Y

A
I
C
A

B
C
A
P

I
A
I
O
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Para saber mais!
Se tiver acesso à internet, leia uma história de criação do povo africano.
Acesse: http://mundoafro.atarde.uol.com.br/a-origem-do-homem-na-versao-africana/

Ciências
Códigos das Habilidades
EF05CI02

Objetos de conhecimentos
Estados físicos da água e mudanças de estados físicos.

Você conhece os estados físicos da água?
Estamos aqui novamente para nossa aula
Olá meus queridos!!!
Tudo
bem
com
Vocês? Espero que
sim.

de Ciências, desta vez para estudarmos
sobre o ciclo da água e seus estados
físicos. A água é um recurso limitado na
natureza, o significa que é algo finito, que

pode acabar se não tivermos os cuidados com sua preservação. Fonte: Pinterest. (2020).
Podemos encontrar água no planeta em maior quantidade em sua forma líquida, nos
rios, mares, represas.
A água está presente em nosso dia a dia, quando escovamos os dentes,
tomamos banho, bebemos água e em muitas outras ações do nosso dia. Mas a água
não existe em uma única forma, ela pode ter outras transformações como o gelo, que
também é água, porém no seu estado sólido, que pode ser encontrado naturalmente
nos picos das montanhas e em regiões frias da terra, com temperaturas abaixo de 0°C
como nos polos norte e sul. Em nossas casas também podemos encontrar gelo, nos
congeladores das nossas geladeiras para conservar nossos alimentos.
Você sabia que o ar que respiramos também tem água? Só que em sua forma
gasosa, ou seja, em forma de vapor. Isso acontece quando aquecemos a água em seu
estado líquido. Em casa, podemos ver isso quando alguém aquece água para fazer
café ou um chá. Nesse momento podemos perceber que sai uma fumacinha (vapor) da
água enquanto ela ferve, a água está passando do estado líquido para o gasoso.
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O sol também é uma fonte de calor e aquece a água da superfície da terra,
fazendo com que exista vapor de água no ar em que respiramos, chamamos esse
vapor de umidade do ar. Observação: essa umidade também é responsável pela
formação das nuvens. Observe esse processo na Figura 1.
Figura 1 - Evaporação da água da superfície da terra pelo sol e formação das nuvens

Fonte: ColadaWeb (2020)

Observe a figura 2 e pense: O que a água líquida, o gelo e o vapor têm em
comum?
Figura 2 - Estados físicos da água

Fonte: Adaptado colegioweb. (2020).

Todos são formados da mesma coisa, de água, porém, por algum motivo
acontecem mudanças que chamamos de estados físicos da água que são: sólido,
líquido e gasoso.
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Atividades:
1) Analise atentamente a charge abaixo e responda:
Figura 3 - Charge estados físicos da água

Fonte: Alvinhouau (2020).

a) Quais são os três estados físicos da água representados na charge?
________________________________________________________________
b) Qual o nome do estado físico da água representado na imagem 1 e 2?
Imagem 1: _______________________ Imagem 2: ________________________
c) Qual imagem explica a existência de umidade no ar que respiramos?
i)
1( )
ii)
2( )
iii)
3( )
Vocês sabem porque ocorrem as mudanças de estados físicos da água?
Acertou se você disse mudanças de temperatura. As mudanças de temperatura podem
provocar calor ou frio e fazer com que as transformações aconteçam na água. Não é
somente o calor que é mudança de temperatura, o frio também faz parte da mudança
de temperatura, ou seja, se a temperatura aumentar quer dizer que está esquentando,
se a temperatura diminuir quer dizer que está esfriando.

43

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Observe a imagem a seguir:
Figura 4 - Estados físicos da água e as mudanças na temperatura

Fonte: <https://trabalhosparaescola.com.br/mudancas-de-estado-fisico-da-materia/>

Observando a figura 4, é possível perceber que a seta que está apontando para
a direita indica o aumento da temperatura (calor), provocando derretimento do gelo até
tornar-se totalmente líquido. Se continuarmos aumentando a temperatura do líquido,
ele aquecerá até passar para o estado gasoso (vapor de água).
A seta que está apontando para a esquerda indica que, se diminuirmos a
temperatura (frio), a água passa do estado de gasoso para o líquido e, se diminuirmos
um pouco mais, ele passa do estado líquido para o sólido.
Essa regularidade, com que a água passa por todos esses estados físicos e
consegue retornar ao estado inicial, é denominada de Ciclo Natural da Água.

Vou citar uma experiência simples que comprova isso e você poderá
fazer em casa:
Retire um cubo de gelo do congelador e coloque em um prato na pia e
observe que em poucos minutos começará a derreter. Isso acontece pelo
Fonte: Pinterest
(2020)

calor, devido ao aumento da temperatura do ambiente onde o gelo se
encontra, com o tempo, o gelo vai ficando na temperatura ambiente, até

derreter por completo por não estar mais em um local tão frio como era dentro do
congelador.
Esse processo também acontece naturalmente, em regiões do nosso planeta em
que a superfície é coberta por gelo no inverno, com temperaturas muito baixas. Na
primavera, quando o calor chega, o gelo derrete e dá espaço a vegetação.
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Atividades:
2) Analise as situações abaixo e responda:
Figura 5 - Fazendo gelo

Fonte: Pinterest (2020).

a) No fim do processo da imagem acima, a água está em qual estado físico?
i) ( ) Sólido
ii) ( ) Líquido
iii) ( ) Gasoso
b) A água virou gelo porque a temperatura:
i) ( ) Aumentou
ii) ( ) Diminuiu
iii) ( ) Continuou a mesma
Ciclo da água
Figura 6 - Ciclo da água

Fonte: Vanialima.blog (2020)
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Para aprender o Ciclo da Água precisamos ter entendido bem os estados físicos
e o porquê eles mudam. Se você ainda não entendeu volte a ler pelo menos mais uma
vez para então darmos continuidade.
Então vamos lá? Como podemos perceber na imagem acima, a água é
renovada constantemente em um ciclo natural. Ela é aquecida pelo sol, formando vapor
que vai se acumulando, formando as nuvens. Se resfriar, as nuvens vão se transformar
em chuva, molhado e irrigando a superfície do nosso planeta, finalizando uma volta
completa no ciclo.
Mas não para por ai, essa chuva será aquecida pelo sol novamente, repetindo
todo processo anterior em um ciclo natural interminável, que garante a chuva, que irriga
as florestas, as plantações, o enchimento dos rios, o abastecimento dos lençóis
freáticos (que são camada de água existentes abaixo do solo), o funcionamento das
usinas hidrelétricas para gerar nossa energia e muito mais.

Atividades:
3) Nomeie as etapas do ciclo da água.
Figura 07 - Ciclo da água

Fonte: Gestão educacional
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4) Baseado no que estudamos, analise, reflita e responda: como o ciclo da água
influencia nas plantações agrícolas e no fornecimento de água em nossas
casas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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