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Vamos ler a poesia: 
                                            A POESIA É UMA ÁRVORE 
                

                                 A POESIA É UMA ÁRVORE 
                                 TODA FEITA DE VERSOS. 
                                 É UMA ÁRVORE FEITA DE MAGIA, 
                                 FASCINANTE E MARAVILHOSA, 
                                                UMA ÁRVORE CHEIA DE SONHOS PARA ENTREGAR. 
 
                                 É UMA ÁRVORE DE FOLHAS VERDINHAS 
                                 COMO O VERDE DAS ALGAS E DA RELVA LINDA DO JARDIM 
                                 É A ÁRVORE QUE NOS DÁ IDEIAS PARA ESCREVERMOS, 
                                 ESCREVERMOS POEMAS MÁGICOS 
                                 E CANTAR E BAILAR AO SOM DO POEMA, 
                                 DE UM SONHO LEVE COMO UMA PENA. 
                                 É UMA ÁRVORE DE MUITA FANTASIA, 
                                 UMA ÁRVORE QUE DANÇA SOBRE A POESIA 
                                                 A ÁRVORE DO MUNDO DA IMAGINAÇÃO 

                                                 É UMA ÁRVORE QUE DANÇA AO SOM DO LUAR, 
                                                 É UMA ÁRVORE QUE BALANÇA AO SABER DA BRISA 

                                                 E NO SEU BALANÇO LANÇA PALAVRAS. 
 
                                 A POESIA É UMA ÁRVORE 
                                                QUE NASCEU DENTRO DE UM SONHO. 
                                                É UMA ÁRVORE QUE BRILHA NO JARDIM, 
                                                UMA ÁRVORE QUE NOS DÁ IDEIAS 

                                               PARA A VIDA COLORIR! 
 
                                         https://images.app.goo.gl/NHk6K3pnMU5kEHHt7 

                                                                                              AUTOR DESCONHECIDO 

 
 
 1) RESPONDA  AS QUESTÕES : 
 
A) O texto que você acabou de ler é: 
(   ) UMA FÁBULA      (    ) UMA POESIA       (    )  UMA NOTÍCIA 
 
B) Qual é o título da poesia? 
_______________________________________________________________________ 
 
C) Quantas estrofes tem o texto? 
______________________________________________________________________ 
 



 
D ) Quantos versos o texto possui? 
______________________________________________________________________ 
 
 
2) Acrescente o artigo “O” ou o artigo “A” diante de cada substantivo. Se precisar use o 

dicionário. 
 
 
_____  ÁRVORE                             ______  VERDE                      ______SONHO 
 
_____  POESIA                                ______ JARDIM                     ______CRIANÇA 
 
 
 
3) Retire da poesia palavras que tenham: 

 

                              NH                              LH 

  

  

 
 
4) Você conhece outras palavras com nh e lh? Escreva-as abaixo: 

 

                           NH                              LH 

  

  

  

  

 
 
5) Na poesia acima o autor destaca muitas qualidades sobre a árvore. Agora, você é o autor. 

Produza um texto, relatando sobre a árvore dos sonhos. 

 

TÍTULO:                           PLANTANDO UMA ÁRVORE DOS SONHOS 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                    
 
 
 
 
 



ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: Código: EF05MA17/ES 

 
 
6) Resolva  os problemas: 

 
 

A) Em janeiro, senhor Pedro plantou no seu sítio 890 mudas de abacate, 301 mudas de 
manga e 60 mudas de limão. Quantas árvores frutíferas foram plantas no total? 
 

 
 
 
 

B) Em uma fazenda, foram colhidas 62 dúzias de laranjas. Essa colheita foi distribuída em 
31 caixas. Quantas laranjas foram colocadas em cada caixa? 
 

 
ATIVIDADE DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 
Código: EFO5HI01/ EF04GE09 

 

                                                          PAU BRASIL 

 
“Seu material era muito utilizado na fabricação de móveis, violinos, construção civil e naval, 
pelo seu aspecto ser duro e resistente, além de possuir uma coloração avermelhada, que 
chamava muito a atenção dos europeus fazendo com que possuísse alto valor de 
mercado. O corante avermelhado era extraído no interior do tronco para o uso de tintura 
de roupas e acessórios da nobreza da época da exploração. Com isso, a exploração foi 
intensa, o que caracterizou um período econômico da história do país, influenciando a 
adoção do nome Brasil e a nomeação de árvore símbolo dos brasileiros.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      https://images.app.goo.gl/vd9B7eDZfSwWsNPdA                 https://images.app.goo.gl/wtwSrob71xs8jDAp7 
 

 
7) Responda as questões abaixo : 
 

A) Porque realizavam o corte das árvores? 
__________________________________________________________________ 

 
B) De qual parte da árvore se extraia o corante avermelhado? 

__________________________________________________________________ 
 

C) Porque o Brasil recebeu esse nome? 
__________________________________________________________________ 

https://images.app.goo.gl/vd9B7eDZfSwWsNPdA


 
D) Que tipo de vegetação aparece nas imagens acima? 

__________________________________________________________________ 
 
 
                                      ATIVIDADE DE CIÊNCIAS: Código: EF04CI04 

 
 
 
1) Observe as imagens e responda  as questões abaixo: 

 
 
 1                                                                        2 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

 

          https://images.app.goo.gl/ZksyQCxdj4LbVaDS7                                     https://images.app.goo.gl/cPRVUycfvt8p6n5L9 

 

 

A) Qual imagem representa um solo mais protegido? Por quê? 

________________________________________________________________________ 

B) Qual imagem retrata um solo sem nutrientes? 

________________________________________________________________________ 

C) Escreva em seu caderno o que aconteceu na imagem 1: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/ZksyQCxdj4LbVaDS7
https://images.app.goo.gl/cPRVUycfvt8p6n5L9
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Escolha alguns dos valores do quadro abaixo e elabore uma frase bem criativa dentro da árvore: 

 

           RESPEITO – ÁRVORE – AMOR – CUIDAR- ALEGRIA – FRUTOS - SONHO 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
https://images.app.goo.gl/pVNVkNvUTXvpiims9 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/pVNVkNvUTXvpiims9
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TREE DAY (DIA DA ÁRVORE) 
 

Vamos aprender alguns nomes de árvores frutíferas em inglês? 
 
mango tree: mangueira 

lemon tree: limoeiro 

guava tree: goiabeira 

avocado tree: abacateiro 

orange tree: laranjeira 

 
Fonte: https://www.linguee.com.br/portugues-ingles/ 
           https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR 
 

ATIVIDADE 
 

1. Relacione as frases em inglês com os seus significados em português (atenção nos nomes 

das árvores frutíferas): 
 
(A) In my mango tree there are twenty mangoes. 
(B) I picked fifteen lemons from my lemon tree. 
(C) Eighteen guavas fell from my guava tree. 
(D) I sold seventeen avocados from my avocado tree. 
(E) I made a jug of juice with nineteen oranges from my orange tree. 
 
(  ) Eu vendi dezessete abacates do meu abacateiro. 
(  ) Na minha mangueira existem vinte mangas. 
(  ) Eu fiz um jarro de suco com dezenove laranjas da minha laranjeira. 
(  ) Dezoito goiabas caíram da minha goiabeira. 
(  ) Eu colhi quinze limões do meu limoeiro. 
 
2. Coloque os números correspondentes, de acordo com as frases do exercício anterior: 
 
A) twenty: _____  B) fifteen: _____  C) eighteen: _____   
D) seventeen: _____ E) nineteen: _____ 
 
3. Escolha uma frase em inglês do exercício número 1 e copie-a. Após copiá-la, faça um 

desenho representando a frase. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR
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A ÁRVORE 

Raul Aroeira Serrano 

“Criança, a árvore merece 
A nossa estima sincera 
Dá frutos doces no outono 
E flores na primavera. 

Nunca maltrates uma árvore 
A quem tudo nós devemos 
Desde a madeira da porta 
Ao lápis com que escrevemos. 

Na sombra da árvore amiga 
Pensa bem no teu destino 
Pois dela foi feito 
O teu berço pequenino.” 

Somos responsáveis de cuidar da natureza! 

Atividade 1 

Em seu caderno de desenho, faça a interpretação do poema com um lindo desenho. Você 
pode utilizar folhas de plantas secas, graveto, retalho de tecido, eva, papel colorido, cola, 
canetinha, giz de cera, lápis de cor para fazer sua árvore. 

Atividade 2 

Que tal plantar uma mudinha ou uma semente, utilizando material reciclado. 

Recursos para a atividade: 

 Caixas de leite vazias e limpas, cortadas ao meio. 

 Tinta guache. 

 Terra. 

 Sementes compradas ou que sobram do alimento/ pode ser uma mudinha que tenha em 
sua casa. 

 

Passo a passo para a atividade: 
 

1- Encha a caixinha de leite com terra. 
2- Peça para que as crianças façam furinhos na terra com os dedos. 
3- Colocar as sementes ou a mudinha dentro do furinho e cobrir com terra. 
4- Faça o ritual de umedecer a terra todos os dias. 
5- Quando a mudinha crescer, tire-a da caixinha de leite, cortando as laterais da caixinha. 
6- Plante as mudinhas no jardim/quintal. 



7- Você pode fazer uma plaquinha de palitos de picolé para nomear as mudinhas. 
 
Fonte:https://demonstre.com/atividades/10-atividades-sobre-o-dia-da-arvore/ 
 

Bons Estudos!!! 
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