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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES:INTERDISCIPLINAR: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso. 
 
Código:EF35LP23 

 

“Passear? Só se for com Poesia...” 
 
O dia mundial do chocolate é comemorado em 07 de Julho. Essa semana vamos passear 
por esse delicioso ingrediente que não pode faltar nas nossas casas. 
 

Coisa boa é chocolate 
Sendo ele doce ou amargo 

Só não pode comer muito porque deixa o dente estragado 
Se pudesse comeria quase todo dia 

 
Ele tem vários sabores 

E um deles é o com leite 
Este é uma delicia 

Principalmente com sorvetes 
 

Mamãe não me deixa comer 
Pra minha saúde proteger 

Mas nós não pensamos nisso 
E fazemos o contrario disso 

 
Chocolate pode comer 

Mas cuidado pra não ofender 
De maneira moderada 

Devemos isso aprender 

 
 

1- Qual o assunto principal do texto? 

__________________________________________________________ 
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2- Quantos estrofes tem a poesia? 

__________________________________________________________ 
3- Pinte de amarelo todas as palavras que rimam com chocolate: 

 
4- Agora é com você, faça uma poesia com duas estrofes. Não economize na criatividade e 

lembre-se do titulo.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Atividade de Ciências 
 

Na primeira estrofe está chamando atenção para os cuidados com os dentes.  
A higiene bucal é o conjunto de práticas que garantem a saúde dos dentes e da gengiva, 
favorecendo um sorriso saudável e um hálito puro. 
 

1- Escreva três hábitos que garantem uma boa higiene bucal. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2- Estudos comprovam que comer chocolate moderadamente faz bem à saúde. Com ajuda 

de um adulto pesquise um benefício do chocolate.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Atividade de Geografia, História  
 
Como todos nós já sabemos o chocolate é derivado do cacau. O cacaueiro alcança até 5 
metros de altura e costuma viver até 10 anos. As sementes dessa árvore nativa, 
descoberta nas florestas das Américas pelos índios eram tão valorosas, chegando a ser 
usadas como moeda de troca no passado.  
No Brasil, as sementes de cacau chegaram em 1746 na Bahia trazidos por um francês. 
Hoje o nosso país é o maior produtor de cacau da América Latina, já que encontrou em 
nossa terra o ambiente ideal para seu cultivo os estados de maior produção são: Bahia, 
Pará, Espírito Santo e  Amazônia. 
 

1- Localize e pinte no mapa do Brasil os estados onde é mais cultivados o cacau. 

 



Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

 
 

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone:(28) 3538-1508 | Email:educacao@pmav.es.gov.br 

 

 
Matemática 
 

1- Resolva as situações –problema no seu caderno: 

 

a) Se a média de vida de um cacaueiro é de 100 anos. Um agricultor plantando 180 

mudas neste ano, até que ano é possível haver essa plantação? 

                        (   ) 2.100                      (   ) 2.122               (  )  2.120 
 

 
 
b) Na região sul do Brasil, anualmente cada brasileiro consome em média 4,500 kg de 
chocolate. Na casa de Gustavo há quatro pessoas. Quantos quilos de chocolate em 
média por ano ? 
 
 
c) A Fazenda Três Rios produz leite e chocolate veja as anotações das quantidades 
produzidas em três semanas: 
fonte:https//exame.com>brasil)a relação do brasil (livro com chocolate) 
 

 Leite  Chocolate 

1ª semana  3.180 L 1.600 kg 

2ª semana 3.650 L 1.780 kg 

3ª semana 2.860 L 850 kg 
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Nas três semanas, qual foi a produção de: 
a) leite  ________________________________________________ 
 
b) chocolate:____________________________________________ 
fonte :coleção meu livro.com.br 
 

c) Em uma caixa de bombom há 28 unidades. Bruna quer repartir para os seus 4 
sobrinhos. Quantos bombons cada um receberá? 
 
Ensino Religioso 
 

Sabe quando alguém fala “só de sentir o cheiro eu fiquei mais feliz”?  Pois é, no caso do 
chocolate, isso é verdade! 
Em qual momento da sua vida, você mais gosta de comer chocolate. Por quê? 

Fonte: brainly.com.br 
G1.globo.com 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
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FAMILY (FAMÍLIA) 
 
Vamos relembrar alguns nomes em inglês dos membros da sua família? 
 
mother (mom/mommy): mãe (ou mamãe) father (dad/daddy): pai (ou papai) parents: pais 
(sem especificar o sexo) stepfather: padrasto stepmother: madrasta sister: irmã brother: 
irmão sibling: irmão (sem especificar o sexo) daughter: filha son: filho child/kid: filho, 
criança (sem especificar o sexo) children/kids: filhos, crianças (sem especificar o sexo) 
grandmother (or grandma): avó (ou vovó) grandfather (or grandpa): avô (ou vovô) 
granddaughter: neta grandson: neto grandparents: avós (sem especificar o sexo) 
grandchildren: netos (sem especificar o sexo) great-grandmother: bisavó great-
grandfather: bisavô great-grandparents: bisavós (sem especificar o sexo) great-
granddaughter: bisneta great-grandson: bisneto great-grandchildren: bisnetos (sem 
especificar o sexo) great-great-grandfather: tataravô great-great-grandmother: tataravó 
aunt: tia uncle: tio cousin: primo ou prima niece: sobrinha nephew: sobrinho. 
 
Fonte: https://blog.influx.com.br/como-falar-dos-membros-da-familia-em-ingles 
https://www.infoescola.com/ingles/vocabulario-family-members-membros-da-familia/  
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EXERCÍCIOS 
 
1. Responda às seguintes perguntas:  
 
A) Escreva em inglês os nomes dos membros da sua família com quem você mora. 
________________________________________________________________________  
 
B) Você tem algum sibling? ______ Quantos? _______  
 
C) Quais são os nomes dos seus grandparents? ________________________________  
 
D) Quais são os nomes dos seus great-grandparents? ___________________________  
 
E) Escreva os nomes das suas aunts e uncles. _________________________________  
 
F) Quantos cousins você tem? _______ 
 
G) Você já tem alguma niece ou nephew? Quantos? _______  
 
2. Complete as frases com os nomes em inglês dos membros de uma família de acordo 
com a tradução entre parênteses:  
 
A) My _____________ is a journalist and my _____________ is an engineer. (Minha mãe 
é jornalista e meu pai é engenheiro.)  
 
B) I spent my vacation on my _____________ and _____________'s farm. (Eu passei as 
férias na fazenda da minha tia e do meu tio.)  
 
C) She has two _____________ – a _____________ and a _____________. (Ela tem 
dois filhos – um menino e uma menina.)  
 
D) Her _____________ took her to visit her _____________. (Os pais dela a levaram para 
visitar sua bisavó.)  
 
E) I'll take my _____________ and _____________ to the movies this afternoon. (Eu vou 
levar meus sobrinhos e sobrinhas ao cinema hoje à tarde.)  
 
F) She made a banana pie for her _____________ and her _____________. (Ela fez uma 
torta de banana para sua filha e seu neto.)  
 
G) My _____________ and my _____________ are my best friends! (Minha irmã e meu 
irmão são meus melhores amigos!)  
 
Fonte: https://blog.influx.com.br/exerc%C3%ADcio-como-falar-dos-membros-da-familia-
emingles  
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3. Relacione as frases em inglês com as frases em português:  
 
(A) I have one child.  
(B) I love my parents.  
(C) I have four siblings.  
(D) I live with my grandparents.  
(E) She didn't know her great parents.  
(F) He never has a nephew.  
(G) I went out last night with my grandmother.  

(  ) Ela não conheceu seus bisavós.  
(  ) Eu sai noite passada com minha avó.  
(  ) Eu tenho quatro irmãos.  
(  ) Ele nunca teve um sobrinho.  
(  ) Eu tenho uma criança.  
(  ) Eu moro com meus avós.  
(  ) Eu amo meus pais.  

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/ingles/family.htm 
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A Memória Familiar: retratos 
 

A Pandemia levou famílias a se reorganizarem, a rotina de todo mundo ficou diferente e 
as famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. A fotografia é uma 
importante forma de registrar cada momento e para o resgate da memória familiar. Ouça 
a música "Não Custa Nada"- Música em Família no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

 
Não Custa Nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa 

O teu abraço não custa nada 
Um beijo seu não custa nada 
A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 
E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada                           

Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 
A brincadeira não custa nada 

Um gol de placa não custa nada 
Vento no rosto não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada                                                      
A flor do campo não custa nada 

Onda do mar não custa nada 
A poesia não custa nada 

A nossa história não custa nada 
Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 
Banho de sol não custa nada 

https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4
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Um bom amigo não custa nada 
E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custa nada. 
 

Composição: Eduardo Bolonga/ Paula Santisteban 

 
Atividade 
 
1- A fotografia é uma importante fonte para conhecer a nossa história. Que tal, junto com 

seu responsável relembrar a família vendo alguns álbuns de fotos, resgatando a memória 

familiar e com a criança compartilhar a história vivida nesse momento que foi feito o 

registro. 

2- O álbum de memórias é formado por páginas que reúnem imagens, recortes e muita 

criatividade. Com ajuda da mamãe escolha uma foto de um momento vivido pela família e 

confeccione um Porta retrato, utilizando materiais reciclados como: papelão, retalho de 

tecido, revista, jornal, miçangas, material de pintura, cds velhos, cola, tesoura,palito de 

picolé, botões, barbante, etc. Use sua capacidade de criar, aguce sua imaginação e 

vamos brincar com as fotos e relembrar momentos vividos com sua família. 

Vejam alguns exemplos: 
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Desafio 
 
Agora que tal você desfiar sua família nesse momento em que estamos vivendo, onde 
ficar em casa tem sido mais seguro e tirar uma foto nova e guarda esse registro para no 
futuro relembrar da “Memória Familiar”, o retrato. 
 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57552 
Bons Estudos!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57552
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História da Capoeira 
 

A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram 

trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas 

fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira era uma forma de 

luta e de resistência. Porém, para não despertarem suspeitas, os escravos adaptaram os 

movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. A capoeira foi 

ficando do jeitinho que ela é hoje, gingada. No início do século 19, no Rio de Janeiro, 

bandidos e malfeitores eram chamados de capoeiras, como registrou o escritor Manuel 

Antônio de Almeida, em "Memórias de um Sargento de Milícias". Em 1888, a escravidão 

foi oficialmente abolida no Brasil. Muitos negros libertos não tinham como sobreviver e 

acabaram na marginalidade. Em Salvador, chegaram a organizar gangues e provocar 

rebeliões. Durante muito tempo a capoeira foi proibida. Na década de 1930 a capoeira já 

tinha adquirido um novo status em nossa sociedade. O próprio presidente Getúlio Vargas 

convidou um grupo de capoeira para se apresentar oficialmente no Palácio do Catete. A 

capoeira foi liberada. Professores de capoeira da Bahia se tornaram famosos, como os 

mestres Bimba, Pastinha e Gato, imortalizados nos romances de Jorge Amado. Hoje em 

dia há muitas formas de jogar capoeira, e a mais tradicional preserva as raízes africanas, 

como a capoeira angola na Bahia. 

 

ATIVIDADE 

 
1. (EF67EF19) Ao ver o Filme Capoeira Esporte Sangrentorelata qual era o maior desafio 

desse esporte ? 

2. Segue o link do Filme: https://www.youtube.com/watch?v=TR22IND9hLw&t=2169s 
3. Qual o significado da palavra Capoeira?  

4. Quais são os estilos da Capoeira? 

5. Cite três movimentos da Capoeira que conhece: 

6. Quem foi Mestre Bimba?  

7. Quem foi Mestre Pastinha?  

8. O que é um Quilombo? 

https://www.youtube.com/watch?v=TR22IND9hLw&t=2169s

