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Português

Profª. Vania

Atividade física Matemática Atividade doméstica Jogo 

Anexo 1 1. Aquecimento

Essa prática é 

fundamental para evitar 

lesões e 

permitir trabalhar

melhor todo 

o potencial muscular 

dos seus membros. 

Faça alongamentos nos 

braços, pernas e coluna, 

além de

movimentos giratórios

nas mãos, pés, ombros 

e pescoço.

1.Qual é o número que está escondido pelo borrão?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 14

2.A figura abaixo foi formada com pizzas de mesmo tamanho, cada uma 

dividida em oito pedaços iguais. Quantas pizzas inteiras é possível formar 

com esses pedaços?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

3. O quadrado abaixo está dividido em nove quadradinhos iguais. A área 

pintada de vermelho mede 6 cm². Quanto mede a área pintada de azul?

A) 10 cm²

B) 12 cm²

C) 14 cm²

D) 16 cm²

E) 18 cm²

Respostas: 1-a, 2-c, 3-b

O aluno (a) deverá olhar o 

seu quintal e os vasos de 

plantas para descartar  a 

água acumulada, evitando 

o criadouro do mosquito 

Aedes Egypti.

O aluno (a) deverá 

convidar todos os 

membros da família para 

organizar a brincadeira 

“Verdade e Desafio”. 

Discutam as regras do 

jogo, respeitando todos 

os participantes.

http://patricialacombe.com.br/blog/?p=299
http://patricialacombe.com.br/blog/?p=297
http://patricialacombe.com.br/blog/?p=303


Professora Vania Prado 

Atividade 1 

Leia com atenção o texto abaixo e relembre as características que você pesquisou sobre o 

gênero textual entrevista. 

Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade. Depois de 

estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, de estrelar 

desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens 

que o cartunista Mauricio de Sousa criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão 

interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali 

voltarão ao cinema no filme “Laços”. (…) Aos 81 anos, Mauricio de Sousa destaca na 

entrevista a seguir o sucesso global de suas criações. 

Revista – Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela 

primeira vez num filme? 

 

Mauricio de Sousa – Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas 

condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que 

vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. 

 

Revista – Como será a escolha dos atores? 

 

Mauricio de Sousa – Logicamente vamos buscar crianças com as características físicas mais 

parecidas com as personagens, mas vamos atrás de talento. (…) 

 

Revista – A Turma da Mônica é imune à crise? 

 

Mauricio de Sousa – Nós temos 10 milhões de leitores permanentes no Brasil. Isso vem se 

mantendo de forma constante ao longo dos anos. Entra crise, sai crise, a gente continua 

vendendo milhões. (…) 

 

Revista – Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase trinta 

países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? 

 

Mauricio de Sousa – Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali 

iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o Bidú (cachorro) 

não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de 

jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o 

que é permitido. 

 

Revista – E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos 

novos tempos? 

 

Mauricio de Sousa – No começo a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas 

pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela 

continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou 

o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece.  

 

Revista – Além dos quadrinhos, há outros segmentos a marca é líder de mercado? 

 

Mauricio de Sousa – Sim. A maçã é um deles. Líder inconteste. Eu não sou a serpente do 

paraíso, mas eu que inventei essa maçã (risos). Eu tinha filhos pequenos e quando eles comiam 

uma maçã, deixavam metade. Ou, quando queriam levar para a escola, não cabia na lancheira. 

Até que visitei uma plantação em Santa Catarina e vi umas maçãs pequenas, que não eram 

vendidas no mercado. Serviam para fazer pasta e dar para os animais. Pois era justamente 

aquela a maçã, pequena, que eu queria para dar a meus filhos. Ela cabia na lancheira. Eu sugeri 

lançar como a maçã da Turma da Mônica e foi aquele arraso. Hoje temos pêra, kiwi, cenoura, 

a alface do Horácio…(…) 

 

Revista – Vivemos um momento de intolerância também no Brasil. De que 

forma sua atuação pode despertar nas novas gerações uma maior aceitação do outro? 

 

Mauricio de Sousa – Fazendo um trabalho que mostre o contrário: que tolerância, 

solidariedade, respeito sejam vistas de forma positiva e que trazem felicidade.(…) 

 
https://istoe.com.br/o-mundo-precisa-de-mais-turmas-da-monica/adaptada 

ANEXO 1



DICA DE HOJE: 14/04 - TERÇA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Leitura e interpretação de textos Pesquisa Produção Textual desenho Jogo

O aluno(a) deverá ler a notícia, no link abaixo, e 

responder as seguintes perguntas: o que 

aconteceu? Quando aconteceu? Onde 

aconteceu? Com quem aconteceu? Como 

aconteceu?

Dois surfistas são detidos em praia por 

descumprir quarentena em Ubatuba, SP

Decreto municipal proíbe acesso nas praias para 

evitar contágio do coronavírus. Ubatuba não tem 

casos confirmados da Covid-19.

Por G1 Vale do Paraíba e Região

07/04/2020 15h22 

Atualizado há 19 horas

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-

regiao/noticia/2020/04/07/dois-surfistas-sao-

detidos-em-praia-por-descumprir-quarentena-

em-ubatuba-sp.ghtml

O aluno(a) deverá fazer uma 

pesquisa para saber quais os 

esportes são praticados no mar.

O aluno(a) deverá continuar seu 

diário, escrevendo sobre sua 

experiência durante essa 

quarentena.

Faça uma história em 

quadrinhos, relatando o seu 

dia. Divida em quatro partes.

Quantas combinações podem 

ser feitas com as letras P, A e R, 

usando apenas uma de cada 

vez? Ex.: RAP. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/04/07/dois-surfistas-sao-detidos-em-praia-por-descumprir-quarentena-em-ubatuba-sp.ghtml


DICA DE HOJE: 15/04 - QUARTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Português

Profª. Vania

Atividade física Atividade doméstica Pesquisa Jogo

Anexo 2 Pular corda

É bom para perder calorias, 

fortalecer os músculos, 

principalmente 

dos membros inferiores, como coxa 

e panturrilha. Se tiver irmãos e pais 

em casa, que tal convidá-lo a 

participar também? Assim, além 

de saudável, pode ser muito mais 

divertido. De 5 a 10 

minutos diários, pode ser um bom 

começo.

Pesquise com alguém da 

família como fazer um bolo 

de cenoura com cobertura 

de chocolate (opcional) 

Escreva a receita: 

Ingredientes:

Modo de fazer:

Tempo no forno:

Depois, com a ajuda de um 

adulto, faça o bolo.

O aluno(a) deverá realizar 

uma visita 

online a um dos museus 

que 

disponibilizaram seu 

acervo online.

É possível acessá-los 

clicando no nome 

de algum deles neste link:

https://www.redebrasilat

ual.com.br/cultura/2020/

03/quarentena-livros-

cursos-museus-on-line-

de-graca/"

Mistura  Zoológica

Em uma visita ao zoo, 

contei trinta e seis cabeças 

e cem patas. Você 

consegue descobrir 

quantos pássaros e 

quantos quadrúpedes eu 

encontrei?



Atividade 2 

Com base na entrevista lida anteriormente,  responda: 

 Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? 

 Explique as adaptações que precisaram ser feitas para atender as diferentes culturas nos 

países onde o gibi da Turma da Mônica é veiculado? 

 De acordo com o texto, explique de que forma as características das personagens se 

adequaram aos novos tempos no Brasil. 

 Diante de tanta intolerância ocorrida no Brasil e no mundo, como Mauricio de Sousa 

pretende despertar nas novas gerações uma maior aceitação do outro? 

ANEXO 2



DICA DE HOJE: 16/04 - QUINTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Leitura Atividade física Leitura e produção textual Atividade doméstica Jogos

Escolher um livro de sua 

preferência que tenha em casa 

ou que possa baixar no celular ou 

computador. Ler duas páginas por 

dia.

O aluno (a) deverá realizar 3 

sequências de:

15 polichinelos

15 embaixadinhas

Tempo de descanso entre as 

sequências de 1 minuto. 

É necessário alongar o corpo antes 

de realizar qualquer exercício.

Deve colocar uma música animada 

para escutar enquanto realiza os 

exercícios.

O aluno (a) deverá, a partir 

do cartaz abaixo, produzir 

um folheto onde contenha 

orientações sobre a 

prevenção do coronavírus. 

Poderá ilustrar com 

desenhos e colagens.

/www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias

/subprefeituras/butanta/noticias/

O aluno (a) deverá  fazer 

uma revisão dos 

conteúdos trabalhados e 

registrados em seu 

caderno, no período de 

aula.

Stop com a família

Animais, frutas, flores, 

CEP(cidade,estado, país), 

profissão, objeto, cor, 

nomes, total.



DICA DE HOJE: 17/04 - SEXTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Português

Profª. Vania

Atividade física Criatividade Filme Produção textual

Anexo 3 Agachamento

O agachamento é também uma 

forma simples e funcional para 

fazer exercícios físicos em casa. Não 

é preciso nenhum equipamento e 

pode ser realizado em qualquer 

cômodo. Basta flexionar os joelhos 

e manter os braços para frente para 

manter o equilíbrio.

Ao agachar, é importante que a 

coluna fique sempre ereta e que 

suas pernas não ultrapassem um 

ângulo de 45 graus. Essa atividade 

é ótima para fortalecer os músculos

e melhorar a postura. Inicie com 3 

séries de 20 repetições, dentro de 

pequenos intervalos.

Desenhe nas manchas do 

Anexo 4. 

Se não puder imprimir, 

copie os formatos e 

desenhe dentro deles, sua 

imaginação.

O aluno (a) deverá assistir 

e/ou pesquisar 

sobre o filme "O menino 

que descobriu o 

vento", dirigido por 

Chiwetel Ejiofor 

(disponível na Netflix), e 

refletir sobre a 

importância da ciência e 

do conhecimento para 

solucionar 

problemas sociais.

Escreva um comentário 

sobre o filme assistido, em 

seguida escreva o que 

gostou mais e porquê.



ANEXO 3

 

Atividade 4  

Para estimular atividades de leitura tanto das histórias impressas, como o acesso ao site, o filme 

Turma da Mônica: Laços ficará aqui como dica  para vocês nesse período de quarentena.  

Atividade 5 

Visando nosso próximo gênero textual, pesquisem e registrem a biografia do cartunista Mauricio 

de Sousa. 

 



Use sua criatividade. Dê vida às manchas, como no modelo.

ANEXO 4



BOA SEMANA!


