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1) De acordo com o que você leu sobre o filme, escreva um final para essa história contando como você acha que ela 

terminou. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2) Compreensão do texto: 

a) Qual é o título do filme?_________________________________________________________________________ 

b) Qual o nome do local (cidade) em que acontece a história e como era o meio ambiente desse lugar? 

_______________________________________________________________________________________________ 

“É preciso amar a natureza, senão o mundo está perdido”. 

Leia o texto abaixo com atenção e se você tiver como, assista a este filme. É uma linda história com 

mensagem contra o desmatamento. 

O LORAX- EM BUSCA DA TRÚFULA PERDIDA 
Ted é um menino de 12 anos que vive em Sneedville, uma cidade onde tudo é tecnológico e artificial, até o ar e as 

plantas, não existe natureza, as árvores são de plásticos e fabricadas em grandes indústrias. 

Devido a extinção das árvores, o ar de Sneedville é poluído e dos piores possíveis. Para poder respirar melhor a 

população tem que comprar ar engarrafado do senhor O’ Hare, um magnata da cidade que é muito rico e sobrevive da 

venda das garrafas de ar. 

 

 

 

 

Ted descobre que o sonho de Audrey, sua bela vizinha e grande paixão, é ver 

uma árvore de verdade. Capaz de tudo para agradar a garota, ele sai da cidade para 

descobrir o que aconteceu com as árvores e como conseguir uma para a amada. 

Seguindo o conselho de sua avó, Ted embarca em uma grande aventura a 

procura de Umavez-ildo um antepassado que poderá lhe contar o que aconteceu com as 

trúfulas, árvores originárias da região. 

Ao encontrar Umavez-ildo, este conta sua história, de como foi responsável 

pela extinção de todas as trúfulas do local para poder, assim, construir uma invenção 

própria: o Sneed, um produto que tinha um milhão de utilidades, por isso Umavez-ildo 

derrubou todas as árvores daquela terra, que antes possuía uma natureza exuberante, 

cheia de cor, vida e árvores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umavez-ildo diz que Lorax, uma criatura laranja, com um bigode engraçado, simpático e ao mesmo tempo 

rabugento que era o protetor de uma floresta de árvores coloridas, o alertou sobre o perigo de derrubar todas as trúfulas, 

mas que ele, em sua ganância por riqueza e sucesso não deu ouvidos ao Lorax, concluindo que por isso o mundo deles 

estava daquele jeito e lhe entregou a última semente de trúfula para que a plantasse bem no centro do jardim da cidade 

para que todos vissem e se conscientizassem da importância da natureza. 

 Ted, então volta para cidade com a missão de plantar a semente e enfrentar o senhor O’Hare, que é contra o 

plantio da semente... 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 



3) Marque um (x) nas alternativas corretas: 

a) Ao sair da cidade, Ted encontra: 

(   ) O Sr. O’Hare que lhe conta que derrubou todas as trúfulas para poder vender ar engarrafado. 

(   ) O Lorax que lhe conta que escondeu todas as árvores de trúfulas para salvar a natureza. 

(   ) O seu antepassado Umavez-ildo que lhe conta a história de como derrubou todas as trúfulas para  construir sua 

invenção. 

b) Por que o senhor O’Hare queria impedir Ted de plantar a semente de trúfula? 

(   ) Porque árvore de trúfula iria produzir ar fresco de graça por meio da fotossíntese. 

(   ) Porque a semente ia produzir árvores que iriam sujar toda a cidade de Sneedville. 

(   ) Porque as folhas de semente de trúfulas iriam entupir os bueiros da cidade. 

 

4) Qual foi a invenção milionária que o magnata O’Hare teve para ficar ainda mais rico? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Sinônimos e Antônimos de palavras 

Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou significados parecidos. 

Ex: Pulou é o mesmo que saltou. 

 

Antônimo é o contrário de uma palavra. 

EX: Bonito é o antônimo de feio. 

5) Leia essas palavras retiradas do texto O Lorax, pesquise um sinônimo e um Antônimo para cada uma. 

Palavras              Sinônimos                                                                 Antônimos 

poluído   

rico   

engraçado   

simpático   

ganância   

sucesso   

6) Forme frases com os sinônimos das palavras abaixo: 

a) Caminhar: ____________________________________________________________________________ 

b) Residir:_______________________________________________________________________________ 

c) Feliz:_________________________________________________________________________________ 
                  

                Só para não esquecer vamos revisar: Substantivos é tudo que damos nome. Nós estamos estudando os substantivos 

comuns e os próprios, tenho certeza de que vocês se lembram! 

                 Os substantivos comuns nomeiam seres das mesmas espécies (coisas comuns, plantas, objetos, animais...). Ex: pedra, 

sapato, gato, cachorro... Usamos letra minúscula para substantivo comum. 

                 Os substantivos próprios usamos para nomes de pessoas, países, cidades, estados, nome do seu animal de estimação, 

lojas... Para substantivos próprios usamos sempre letras maiúsculas. Ex: São Paulo 

7) Veja alguns substantivos que aparecem no filme “O Lorax- Em Busca da Trúfula Perdida”, classifique-os em 

substantivos próprios ou comuns.              

 

 

 

  

 

 

 

http://ste-major.blogspot.com/2015/10/professoras-mireille-e-patricia.html 

Adaptado pela professora Marcia Lial 

 

Sneedville - menino - cidade – plantas – indústria – O’Hare – vizinha – Ted – avó – trúfulas – Lorax - 

floresta -  Umavez-ildo – árvores – Audrey. 

Substantivo Próprio 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_ 

Substantivo comum 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

http://ste-major.blogspot.com/2015/10/professoras-mireille-e-patricia.html
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1)  Complete com antecessor e sucessor: 
 

  

 

 

 

2) Continue a sequência: 

           + 1 

 

             +2 

488           

 
3) Resolva: 

 
      

 

             571                                         625                                     714    

            -194                                                  - 47                                                    - 221 

 

4) Vanessa pesquisou o preço de alguns produtos. 

               

Observe: 

Casa Popular  Casa Preço Bom 

Celular R$ 960,00 Celular R$ 898,00 

Cama Box solteiro R$ 575,00 Cama Box solteiro R$ 457,00 

Aparelho de DVD R$ 486,00  Aparelho de DVD R$ 398,00 

Fogão R$ 320,00  Fogão R$ 326,00 

Som R$ 750,00  Som R$ 725,00 

a) Na Casa Popular o produto mais barato é ________________ e o mais caro é 

____________________. 

 

b) Na Casa Preço Bom o produto mais barato é ____________________ e o mais caro é 

____________________. 

 

c) Se Vanessa quiser comprar o fogão, que loja ela deve escolher? _______________________. 

 289  

  

 400  

 

 494  

 345  

 

 599  

 

 155  

896           

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR(A): _________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

PORTUGUESA 

 

 

571 - 194 625 - 47 714 - 221 



 

d) E se quiser comprar o celular? __________________________________________________. 

 

e) Vanessa tem 495 reais. Se ela comprasse o aparelho de DVD na Casa Popular, quanto 

receberia de troco? 

Cálculo Resposta 

 

 

 

f) Se Vanessa comprasse o aparelho de DVD na Casa Preço Bom, economizaria ou não?  

Cálculo Resposta 

 

 

 

5) Decomponha os números abaixo, siga o modelo: 

 
367 300 + 60 + 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Dona Olga cria sessenta gatos no seu sítio em Atílio Vivacqua. 

Quantos deles não apareceram nesta foto? 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.atividadesmatematica.com/2015/10/caderno-de-atividades-pedagogicas-4-ano- parte-

2.html?m=1 

Faça aqui o cálculo: 
 

 

 

 

 

 

Resposta:  _______________________ 

___________________________________ 

 

https://www.atividadesmatematica.com/2015/10/caderno-de-atividades-pedagogicas-4-ano-parte-2.html?m=1
https://www.atividadesmatematica.com/2015/10/caderno-de-atividades-pedagogicas-4-ano-parte-2.html?m=1
https://www.atividadesmatematica.com/2015/10/caderno-de-atividades-pedagogicas-4-ano-parte-2.html?m=1
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Meio Ambiente 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho e tem por objetivo 

conscientizar sobre a importância de sua preservação. O Dia Mundial do Meio Ambiente  é uma 

data importante para avaliarmos nossa postura com relação aos nossos recursos naturais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/444378688222570827/ 

1) Leia o texto e responda: 

a) Em que dia e mês é comemorado o dia do Meio Ambiente? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) O que é Meio Ambiente?________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) No lugar onde você vive é preservado o Meio Ambiente? Dê um exemplo: _________________ 

______________________________________________________________________________ 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

PORTUGUESA 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/444378688222570827/


2) O que podemos fazer para salvar o Meio Ambiente? Marque 

com um x as alternativas corretas: 

(   ) Derrubar todas as árvores.   

(   ) Não jogar lixo no chão.  

(   ) Proteger os animais.  

(   ) Separar todo o lixo.  

(   ) Desperdiçar a água.  

(   ) Não jogar lixo nos rios. 

 

3) Leia o texto a abaixo e realize o que se pede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Escreva na primeira coluna as coisas da natureza e na segunda, as coisas inventadas 

pelo homem: 

 

https://pt.scribd.com/doc/78070553/AVALIACAO-DE-CIENCIAS 

 

4- Desenhe um Meio Ambiente conservado. Capriche! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.recadopop.com/ima

gens_dia-do-meio-ambiente.html 

https://pt.scribd.com/doc/78070553/AVALIACAO-DE-CIENCIAS
https://www.recadopop.com/imagens_dia-do-meio-ambiente.html
https://www.recadopop.com/imagens_dia-do-meio-ambiente.html
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Acompanhamos no dia a dia o quanto o ser humano 

está destruindo o meio ambiente. O crescimento das 

cidades, indústrias e os veículos estão causando 

transtornos para o ar, o solo e as águas. O 

desenvolvimento é necessário, porém, o ser humano 

precisa respeitar o meio ambiente, pois dependemos 

dele para sobreviver neste planeta. A humanidade 

precisa buscar o desenvolvimento econômico 

garantindo o equilíbrio ecológico. Desenvolvimento 

sustentável é atender as necessidades da atual 

geração, sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações em prover suas próprias demandas. Adotar a 

prática dos três “erres”: o primeiro R, de redução, que 

se recomenda evitar adquirir produtos desnecessários, 

o segundo R, de reutilização, sugere-se que 

reaproveite embalagens, plásticos e vidros, por 

exemplo. Por fim o terceiro e último R, de reciclagem, 

que orienta separar o que pode ser transformado em 

outro produto ou, então, em produto semelhante. 

 

ATIVIDADE 1 – Agora, iremos responder as perguntas 

abaixo: 

a) Explique com suas palavras o que você compreende 

por desenvolvimento sustentável. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

b) Cite duas ações que você e sua família podem 

praticar para ajudar no desenvolvimento sustentável do 

planeta. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

C) Se você fosse convidado a criar uma 

frase para um projeto de sustentabilidade, 

qual você criaria? 

___________________________________

___________________________________ 

Atividade 2 – Associe: 

( 1 ) Reciclagem                                                           

( 2 ) Degradação                                                                

( 3 ) Reflorestamento                                                        

( 4 ) Coleta seletiva                                                            

(    ) Separação do lixo por categoria.                  

(    ) Destruição do meio ambiente.                              

(    ) Recuperação do solo.                                              

(    ) Reaproveitamento da matéria-prima. 

Atividade 3 – Pinte as frases de verde com 

as atitudes corretas para o meio ambiente e 

de vermelho as atitudes incorretas. 

a) Jogar lixo nas ruas.                                               

b) Separar o lixo para que possa ser 

reciclado.                                                                     

c) Cortar as árvores.                                                     

d) Economizar água fechando bem as 

torneiras.                                                                        

e) Economizar energia elétrica, tomando 

banhos rápidos e apagando as luzes.                           

f) Caçar animais.                                                            

g) Jogar latas e garrafas nos rios.    

Atividade 4 – Desenhe o meio ambiente 

preservado.   

  

Fontes: https://onlinecursosgratuitos.com             

https://pt.scribd.com/document/268377166

/Meio-Ambiente 

Atividades adaptadas pela professora 

Virgínia C. Moulin 

 

https://onlinecursosgratuitos.com/
https://pt.scribd.com/document/268377166/Meio-Ambiente
https://pt.scribd.com/document/268377166/Meio-Ambiente
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Atividade 1: Iremos conhecer o poema “A Sementinha” que traduz a importância de cuidarmos 
bem da sementinha, pois ela se tornará uma bela ÁRVORE se for cuidada com carinho.  

 
Leia o texto com bastante atenção! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

Atividade 2: Compreensão do texto 

 

a) Quem é a Sementinha no poema?  

__________________________________ 

b) Em quem ela se transformou?  

__________________________________ 

 

c) Agora,  a sementinha já cresceu e se transformou 

em uma bela árvore, pois foi cuidada com carinho.  

E você já plantou uma sementinha ou  uma 

plantinha? Cuidou dela com carinho?  

__________________________________________

_______________________________ 

d) Aproveite esse tempinho em casa e cuide  

pelo menos de uma plantinha. Não se esqueça 

que nosso Planeta Terra precisa de cuidados, 

tais como: Não jogarmos lixo nas ruas e rios, não 

derrubar árvores e nem fazer queimadas etc. 

 
https://www.thejournal.com.br/6006-2/ 

Atividade 3 : Assista o vídeo “Vamos cuidar do 

Meio Ambiente” e conte para os seus familiares e 

amigos  o que aprendeu. 

https://youtu.be/pT80h4307F8 

 

Convido-lhe a ser um Defensor da Natureza. 

Posso contar contigo? 

 

https://www.soescola.com/wp-

content/uploads/2017/05/poema-sementinha-.png 
 

https://youtu.be/pT80h4307F8 

                                                                                

Adaptações realizadas pela Professora Regente. 

 

https://www.thejournal.com.br/6006-2/
https://youtu.be/pT80h4307F8
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/05/poema-sementinha-.png
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/05/poema-sementinha-.png
https://youtu.be/pT80h4307F8
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Ajude a Natureza fazendo sua parte! Coleta Seletiva! 

Coleta seletiva é o nome que se dá ao processo de separação e recolhimento dos resíduos 
para serem reciclados e reaproveitados na indústria. Existem 3 tipos de lixos: resíduos orgânicos, 
os rejeitos e os recicláveis. 

Por que é importante reaproveitar o lixo? 

✓ Reduz a poluição do solo, água e ar;  

✓ Diminui o desperdício e gera trabalho; 

✓ Proporciona a economia de recursos naturais renováveis. 

 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Vidros: litros de bebidas, garrafas, copos, vidros de conservas, etc. 

Plásticos: garrafas pets, potes de margarinas, embalagens de vinagres. 

Papel: embalagens de papelão, revista, jornal e outros. 

Metal: latas, tubo de pasta de dentes, tampas de garrafas, pregos, embalagens de alumínio, 
outros. 

Atividade 

Agora que conhecemos um pouco sobre a importância reaproveitar o lixo, vou deixar um 
DESAFIO para você meu aluno. Que tal começar a separar na sua casa com sua família os lixos 
que podemos reciclar e deixar em sacolas separadas, assim você irá ajudar a na preservação da 
natureza. Nossas atitudes podem fazer diferença nas vidas futuras. Vamos fazer nossa parte!  

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm 

Escolha um dos materiais recicláveis e crie um brinquedo utilizando materiais que seriam 

descartados de forma bem criativa. 

 

Fontes: www.soescola.com 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm
http://www.soescola.com/
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1) Relacione as colunas:  

a) Book                              (  ) lápis 
b) Blackboard                    (  ) caneta 
c) Notebook                       (  ) quadro 
d) Eraser                            (  ) caderno 
e) Pen                                (  ) livro 
f) Pencil                             (  ) borracha 

2) Ligue os materiais escolares: 

a) Pencil sharpener                                           • quadro 
b) Eraser                                                           • apontador 
c) Pencil                                                            • lápis 
d) Pen                                                               • borracha  
e) Blackboard                                                    • caneta  

3) Siga o modelo: 

Ex: Pen      It is a pen       É uma caneta. 

a) Pencil      ___________________________       ______________________________ 
b) Notebook      ________________________       ______________________________ 
c) Book      ____________________________      ______________________________ 
d) Blackboard     ________________________      ______________________________ 

  

Referências Bibliográficas: Nyaradi, Cesar de Oliveira 

Marcha criança - inglês, volume: 2. Ensino Fundamental/ César de Oliveira Nyaradi, Luíza 

Auxiliadora Pavon de Oliveira. São Paulo. Editora Scipione, 2009 - (coleção Marcha Criança) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

https://es-

la.facebook.com/pingusparaiso/photos/a.

768748683275018/979447442205140/?t

ype=3&theater 

https://es-la.facebook.com/pingusparaiso/photos/a.768748683275018/979447442205140/?type=3&theater
https://es-la.facebook.com/pingusparaiso/photos/a.768748683275018/979447442205140/?type=3&theater
https://es-la.facebook.com/pingusparaiso/photos/a.768748683275018/979447442205140/?type=3&theater
https://es-la.facebook.com/pingusparaiso/photos/a.768748683275018/979447442205140/?type=3&theater
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Brincadeira “Pulando o feijão” 

Hoje vamos brincar de pular o feijão. Vocês conhecem essa brincadeira? 

O pulando feijão é uma brincadeira parecida com o reloginho que conhecemos com a 

corda.  Estão lembrados? 

Nessa brincadeira as crianças vão trabalhar saltos, tempo de reação, impulsão, 

deslocamento e coordenação motora. 

Então vamos lá! 

 

Vamos precisar de: 

- Jornal, revistas ou qualquer papel velho; 

- Fita crepe; 

- Barbante. 

 

a) Primeiro vamos pedir a ajuda dos responsáveis para fazerem o material que vamos usar.   

b) Vamos amassar várias folhas de papel e envolver umas nas outras formando uma bola que 

será nosso feijão. 

c) Em seguida, vamos passar fita em toda a bola para que ela não desmanche ao longo da nossa 

brincadeira.  

d) O próximo passo é enrolar o barbante em volta deixando um pedaço onde vamos segurar para 

girar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos começar a brincadeira! 

O responsável irá sentar no chão e girar o barbante. A criança deve pular sem deixar o feijão 

enrolar nos pés.  

O adulto deve observar a habilidade da criança para cumprir a atividade.  Se estiver muito fácil, 

pode ir aumentando a velocidade e a altura que vai girando. Também pode girar por cima da 

criança, pedindo para ela abaixar. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=QpoXINF0z2k 

Adaptações da Professora Dayane Perim. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________” 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=QpoXINF0z2k

