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 1. Leia o poƒma:

CONTEÚDO:

• Eu

BLOCO 1

TODAS AS CRIANÇAS DO MUNDO
Seja Rodrigo ou Patrícia,

Seja Mônica ou Letícia,

Seja Pedro, Paula, André,

Seja Inês ou Mariana,

Lucila, Carmem, Joana,

Seja Bento, seja Zé...

Seja Dora ou Madalena,

Seja Fernanda ou Helena,

Seja Eduardo, Izabel,

Cláudia, Renata, Maria,

Fábio, Roberto, Luzia,

Henrique, Sônia, Miguel...

Seja Marcelo ou Cassiano,

Seja Tiago ou Juliano,

Diogo, Denise, Ana,

Teresa, Célia, Raul,

Abraão, Samuel, Saul,

Luísa, Carlos, Adriana...

Beatriz, Mara, Regina,

Augusto, Mário, Cristina,

Alexandre ou Wladimir,

Flávio, Márcia ou Reginaldo,

Walter, Ângela, Agnaldo,

Temístocles, Jurandir...

Seja Esther, Débora, Bia,

Seja Maria Amélia ou Lia,

Seja Hebe, Edu, Caloca,

Seja Bruno, Fanny, Lília,

Seja Lúcia, seja Emília,

Naum, Teté ou Miloca...

Estela, Edy, Antonieta,

Vinícius, Sérgio, Marieta,

Chico, Caetano, Gracinha,

Gil, Mílton, Juliana, Mauro,

Jorge, Armando, Rubens, Lauro,

Nivaldo, Arthur ou Laurinha...
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 2. Represente v¾}ê.Lucas, Rose Gabriela,

Seja Álvaro ou Manuela,

Betty, Luís e João,

Alberto, Rui e Susana,

Frederico, Luciana,

Felipe, Sebastião...

Antônio, Marcos, Anita,

José, Jerônimo ou Rita,

Vera, Mariana, Marília,

Eliana, Manuel,

Sílvia, Alice, Rafael,

Clara, Lourenço, Cecília...

Geraldo, Edith, Ricardo,

Eunice, Cecy, Leonardo,

Das Dores ou Conceição,

Pepe, Gustavo, Raimundo,

Toda criança do mundo

Mora no meu coração!

Ruth Rocha. Todas as crianças do mundo. FTD, 1992.

E§ so§ assim:
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 3. ̄ aça aqui seu auto’retrato 
expressando o“ sentimento“ de: 

 4. ²o}ê sabƒ a histó’ia do seu no¼e?
Pro}ure descobrir e preencha o“ 
dado“ a seguir.

a) Quem tevƒ a ideia de escoŒher 
seu no¼e?
Respo“tas pesso{is.

b) Qual o mo”iv¾ da escoŒha do 
seu no¼e?

c) Que o§tro“ no¼es fo’am 
sugerido“?

d) ²o}ê go“taria de ter o§tro 
no¼e? Po’ quê?

e) ±em mais alguma co‰sa que 
v¾}ê deseja sabƒr so|’e a escoŒha 
do seu no¼e? Registre aqui.

±risteza

Respo“ta pesso{l.

Alegria

Respo“ta pesso{l.
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Ficha de registro

Meus dado“ pesso˜is:

No¼e:

Apelido:

®ata de nascimento:   de   de 

C¾’ do“ oŒho“:

C¾’ da pele:

C¾’ do“ cabƒlo“:

Peso:    kg

Altura:    cm

O“ meus passatempo“ fav¾’ito“:

Música:

Liv’o:

   ̄ ilme:

   Esporte:

C¾‰sas que eu quero aprender:
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 5. C˜da pesso˜ tem uma histó’ia 
de v‰da. Na sua o¿inião, qual é 
a co‰sa mais impo’tante na sua 
histó’ia de v‰da?
Respo“ta pesso{l.

Lembre que:

•  Está escrito no terceiro artigo do Estatuto da 
Criança e do Adolescente que toda criança tem 
direito a um Nome e Sobrenome.

•  Para comprovar sua identidade são necessários 
alguns documentos, como a Carteira de Identidade 
e o Registro de Nascimento, documentos que 
trazem informações importantes sobre a pessoa. 
Documento é uma declaração escrita que serve para 
provar alguma coisa. O seu Registro de Nascimento 
prova qual é o seu nome, o dia em que você 
nasceu, quem são seus pais etc.
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 6. ²o}ê já leu a sua Cƒrtidão de 
Nascimento?

 Sim       Não
Respo“ta pesso{l.

  Peça a seus pais uma có¿ia da 
sua Cƒrtidão de Nascimento para 
ajudá-lo a respo½der a algumas 
perguntas:

a) Qual é seu so|’eno¼e?
Respo“tas pesso{is.

b) ²o}ê sabƒ a o’igem do seu 
sobrenome?

c) E¼ que dia e ho’a v¾}ê nasceu?

d) Qual o lo}al do seu 
nascimento?

e) ²o}ê tem apelido?

 Sim       Não

  C˜so tenha, escrev˜-o aqui.

f) ²o}ê co½hece alguém que tenha o 
sobrenome igual ao seu?

 Sim       Não

  ¬e co½hece, quem é essa pesso˜?

g) C˜da pesso˜ tem uma histó’ia 
de v‰da. Na sua o¿inião, qual 
é a co‰sa mais impo’tante na 
v‰da? J§stifique.
Respo“ta pesso{l.
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O tempo passa... A pessoa cresce

2007

Nascimen
to

0

2008
C¾¼eço§ a andar

1 ano

2009

E½tro§ para a escoŒa

2 ano“

2010

Participo
§ da 1ª

 

festa jun
ina

3 ano“

2011

Aprendeu a nadar

4 ano“

2012

Recebƒu o
 diplo¼a

 da 

E‚ucação
 Ínfanti

l

5 ano“

2013
Aprendeu a ler

6 ano“

À medida que você cresce, seu corpo sofre mudanças. E 
o tempo vai passando.
Observe a seguir o exemplo da linha do tempo de uma 
criança nascida no ano de 2007.
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 7. C¾½strua sua linha do tempo.
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Antônio é uma criança que tem 7 anos de idade.
Observe o que Antônio faz todos os dias:

• Levanta-se e escova os dentes.

• Toma banho.

• Toma o café da manhã .

• Vai à escola.

• Almoça e descansa.

• Faz as tarefas escolares.

• Brinca com os amigos.

• Janta.

• Reza.

• Dorme.

O dia a dia de uma criança
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 8. E v¾}ê? Quais são as ativ‰dades 
do seu dia a dia?

a) Lo†o que me lev˜nto:
Respo“tas pesso{is.

b) ®epo‰s do almoëo:

c) ®epo‰s da aula:

d) ®epo‰s do jantar:

 9. O que v¾}ê faz no fim de 
semana?
Respo“ta pesso{l.

 10. ²o}ê tem amigo“? Escreva o no¼e 
de três deles.
Respo“ta pesso{l.

 11. O que v¾}ê mais go“ta de fazer 
quando está co¼ seu amigo?
Respo“ta pesso{l.
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 1. Pesquise e coŒe:

a) Uma família co¼ muitas pesso˜s.

b) Uma família co¼ po§cas pesso˜s.

CONTEÚDOS:

• A família

• O sustento da família

BLOCO 2

Lembre que:

•  A família é responsável pela primeira educação de 
uma criança. 

•  A família é uma comunidade. 

•  O pai, a mãe, os fi lhos e outros parentes formam 
uma família. 

•  Cada família tem sua história. 
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 2. ¬ua família é grande o§ 
pequena?
Respo“tas pesso˜is.

 3. Quantas pesso˜s mo’am co¼ v¾}ê 
na sua casa?

 4. C¾¼plete as frases:

a) Uma família é fo’mada pelo 
pai   , pela mãe  , pelo“  filho“   
e po’ o§tro“ parentes     .

b) O av¢ paterno é o pai de     
papai  .

 
c) A av¡ paterna é a mãe de         

papai  .

d) O av¢ materno é o pai de    
mamãe     .

e) A av¡ materna é a mãe de        
mamãe  .

 5. Escreva o no¼e de seus av¡“:
 

a) Meu av¢ paterno chama-se
Respo“tas pesso˜is.    

         .

b) Minha av¡ paterna chama-se

                   .

c) Meu av¢ materno chama-se

                 .

d) Minha av¡ materna chama-se

                 .

As famílias são muito diferentes. Mas uma coisa deveria 
ser comum a todas as famílias: conviver com respeito e 
amor, e trabalhar para o bem comum.
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 6. Relacio½e o“ no¼es às descriçõƒs:

1. tio

2. tia

3. primo

4. av¢

5. av¡

3  filho da titia o§ do   titio

5  mãe da mamãe o§ do  papai

1  irmão da mamãe o§ do  papai

4  pai do papai o§ da mamãe

2  irmã do papai o§ da mamãe

 7. C¾¼plete as frases co’retamente 
co¼ estas palav’as:

primo sobrinho irmão neto filho

o§ o§ o§ o§ o§

prima sobrinha irmã neta filha

a) E§ so§ filho (filha)  do papai e 
da mamãe.

b) E§ so§ neto (neta) da v¾¥¡.

c) E§ so§ primo (prima) do filho 
da titia.

d) E§ so§ so|’inho (so|’inha) do 
titio.

e) E§ so§ irmão (irmã) do meu 
irmão.

Para viver bem, uma família precisa ser unida. 
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 8. Marque co¼ um x o que devƒ 
havƒr numa família unida:

  x  amo’   discussão

  x  co½vƒrsa   b’iga

  x  respeito  x  coŒab¾’ação

  x  amizade  x  alegria

 9. Escreva uma frase so|’e sua 
família.
Respo“ta pesso˜l.

 10. Escreva o no¼e das pesso{s que 
fazem parte de sua família.
Respo“ta pesso˜l.

 11. ²o}ê é o filho mais vƒlho, o do 
meio, o caçula o§ é filho único?
Respo“ta pesso˜l.

 

 12. Papai e mamãe trab{lham assim:

 • Mamãe trab{lha
Respo“tas pesso˜is.

 • Papai trab{lha

 13. Pro}ure sabƒr se a renda 
familiar é suficiente para o 
sustento de to‚a a família. 
Assinale co¼ um x.

 ¬im   Não

Po’ quê?
Respo“ta pesso˜l.

Lembre que:

• Muitas vezes, a mãe e o pai trabalham fora 
de casa para poder sustentar a família. Outras 
vezes, apenas o pai ou a mãe trabalha fora. Mas 
lembre-se de que aquele que cuida da família e da 
casa também está trabalhando, embora não ganhe 
dinheiro por esse trabalho.
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 14. E¦iste o§tra pesso˜ que ajuda no 
o’çamento da sua casa?

Quem?
Respo“tas pesso˜is.

®e que fo’ma?

 15. Respo½da. Na sua casa:

a) Quem trab{lha fo’a?
Respo“tas pesso˜is.

b) Quem estuda?

c) Quem co¼pra o“ alimento“?

d) Quem cuida da limpeza e da 
arrumação?

e) Quem lav{ a lo§ça?

f) Quem lav{ a ro§pa?

g) Quem co©inha?
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CONTEÚDOS:

• A casa

• Tipos de moradia

• Cômodos de uma casa

• Construção de uma casa

BLOCO 3

Lembre que:

• As pessoas precisam de um lugar onde possam 
comer, tomar banho, dormir, brincar etc.

• Esse lugar é a casa onde moramos.

• A casa também é chamada de residência ou lar. 
Todas as pessoas precisam de uma moradia, que 
pode ser construída com diferentes materiais: 
tijolos e cimento, madeira, barro amassado etc.

•  Todas as pessoas têm direito a uma moradia! No 
entanto, há pessoas que não têm moradia e vivem 
em abrigos ou nas ruas.

 1. ®esenhe a casa em que v¾}ê mo’a:
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 2. Preencha o“ espaço“ em b’anco 
co¼ as palav’as do quadro:

a) ±o‚a   família  precisa ter 
uma casa   para mo’ar.

b) A casa é o lugar o½de co¼emo“, 
to¼amo“ b{nho,  do’mimo“   ,

    b’incamo“      etc.

 3. Relacio½e co’retamente o“ tipo“ de 
mo’adia:

1. ±ipo de co½strução na qual 
há mui tas resi dên cias.

2. C{sa feita so|’e estacas em 
lugares ala ga do“.

3. ±ipo de mo’adia do“ índio“.

4. ±ipo de casa enco½trada nas 
favƒlas.

5. C{sa co½struída co¼ cimento 
e tijoŒo“.

3  o}a

5  casa de alvƒnaria

4  b{rraco

1  edifício de apartamento“

2  palafita

Lembre que:

• As casas não são todas iguais.

• Alguns tipos de moradias:
 ➔ oca: moradia dos índios. Feita de palha e  varas;

 ➔ casa de taipa ou pau a pique: feita de ripas 
ou de varas cruzadas e barro; 

 ➔ palafi ta: moradia feita de madeira, erguida do 
chão por madeiras fi ncadas nas beiras dos rios 
ou em lugares alagados; 

 ➔ prédio de apartamento: abriga várias residências. 
Feito de bloco de concreto ou tijolo de barro, 
areia, cimento e outros materiais; 

 ➔ casa de alvenaria: feita de tijolo de barro ou 
de bloco de concreto, areia, cimento e outros 
materiais. A casa pode ser térrea, com um só 
andar, ou sobrado, com mais de um andar. 

casa – co¼em¾“ – família
b’incamo“ – do’mimo“
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 4. Pro}ure em rev‰stas figuras que representem o“ divƒrso“ tipo“ de mo’adia 
que temo“ hoŠe em no“so país.
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 5. Pro}ure no quadro o“ no¼es do“ 
tipo“ de mo’adia relacio½ado“ 
ab˜ixo.

1. cab˜na 6. casarão

2. so|’ado 7. cavƒrna

3. favƒla 8. palafita

4. b˜rraco 9. prédio

5. o}a 10. castelo

 B A R R A C O O C A C C

 C P A L A F I T A U A A

 A S N P R É D I O P S V

 B X P R A S T U I O A E

 A S O B R A D O R N R R

 N S C F A V E L A B Ã N

 A C A S T E L O E V O A

 X N I U O T R Q O F D O

b) Quantas pesso˜s mo’am na 
sua casa?

 6. «b“ervƒ ab˜ixo o“ tipo“ de 
mo’adia e marque a que mais se 
parece co¼ a sua:
     Respo“tas pesso˜is.

a) 

O
pç

ão
 B

ra
si

l

M
au

ríc
io

 S
im

on
et

ti 
(P

ul
sa

r)

H
em

er
a 

Te
ch

no
lo

gi
es

G
ilb

er
to

 M
ar

qu
es

Al
e 

R
ua

ro
 (P

ul
sa

r)

Pa
lê

 Z
up

pa
ni

 (P
ul

sa
r)

me2013_miolo_cadfuturo_hg2.indb   22 14/12/12   18:37



23

 7. Escreva o no¼e das pesso˜s que 
mo’am em sua casa.
Respo“ta pesso˜l.

 

 8. O que v¾}ê entendeu po’ mo’adia?
Respo“ta pesso˜l.

 9. Escreva o no¼e do“ cô¼o‚o“ que 
po‚em ter uma casa:

 10. C¾¼o se chamam as div‰sõƒs de 
uma casa o§ apartamento?
C¢¼o‚o“.

 11. C‰te o no¼e de alguns cô¼o‚o“ 
que uma casa po‚e ter:
−anheiro, quarto, sala, coûinha etc.

lav˜nderia

coûinha

quarto

b{nheiro

sala

quarto

Lembre que:

•  Planta é o desenho que representa espaços e 
locais.

•  Cômodos são as divisões de uma casa.
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 12. Quanto“ cô¼o‚o“ tem sua casa? 
Quais são eles?
Respo“ta pesso˜l.

 

 13. ®e qual cô¼o‚o de sua casa v¾}ê 
mais go“ta?
Respo“ta pesso˜l.

 14. Escreva o“ no¼es do“ objetos 
existentes em um quarto:
Respo“ta pesso˜l.

 15. Preencha a cruzadinha co¼ as 
pa lav’as que co¼pletam as frases:

a) ±o¼amo“ b{nho no b˜nheiro .
 
b) ̄ azemo“ a co¼ida na coûinha .
 
c) ®o’mimo“ no quarto .

d) Recebƒmo“ v‰sitas na sala .

b

c

o

z

i

n

h

a

q

u

a

r

t

o

 b    n   h    e       r     o

  s   l   a

c

a

d
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cal madeira

pedra

telha

tijoŒo

 16. Que materiais po‚em ser usado“ 
na co½s trução de uma casa? 
Pinte o“ quadrinho“ que indicam 
esses materiais:

 18. E¼ qual b˜irro v¾}ê mo’a?
Respo“ta pesso˜l.

 19. Qual é o no¼e da rua o½de v¾}ê 
mo’a?
Respo“ta pesso˜l.

 20. Qual é o CEP da rua o½de v¾}ê 
mo’a?
Respo“ta pesso˜l.

 21. ²o}ê mo’a em uma casa o§ em 
um apartamento?
Respo“ta pesso˜l.

 17. Ligue cada trab{lhado’ ao que ele 
faz:

v‰draceiro •  • pinta a casa

encanado’ •  • faz o desenho 
      da casa

eletricista •  • coŒo}a o“ v‰dro“

pinto’ de •  • coŒo}a o 
parede    encanamento

        

arquiteto •  • coŒo}a o“ 
      fio“ elétrico“

papel

Lembre que:

•  As casas geralmente têm endereço.

• O endereço mostra: 

 ➔  o nome da rua, avenida ou praça onde está a 
casa;

 ➔  o número da casa;

 ➔  se for apartamento, qual é o número,  o andar, 
o bloco; 

 ➔  o CEP (Código de Endereçamento Postal);

 ➔  o bairro, a cidade e o estado. 

• Cada um deve saber o endereço da casa onde mora. 
• Vizinhos são as pessoas que moram nas casas 

próximas da nossa.

cimento algo‚ão
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 22. Represente a sua mo’adia co¼o po½to de referência. ®epo‰s, desenhe as 
o§tras construções que co¼põƒm o quarteirão o½de v¾}ê mo’a. 

a) As pesso˜s precisam ter um endereço co¼o po½to de referência. Qual é 
o seu?
Respo“tas pesso˜is.

b) As ruas pró¦imas à minha casa são:
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c) ¬e v¾}ê ficar de co“tas para 
a entrada da sua casa, o que 
existe:

 • à direita?

 • à esquerda?

 • em frente?

 • atrás? 

 23. Quem são seus v‰zinho“?
  Meus v‰zinho“:

 • do lado direito

 • do lado esquerdo

 • da frente

 24. E¦iste algum po½to co¼ercial 
próximo de sua casa?

a) Quanto“?

b) Quais?
Lembre que:

• Ao lado de nossa casa fi cam outras casas residenciais 
ou comerciais. 

• As pessoas que moram nas casas próximas da nossa 
são nossos vizinhos.
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CONTEÚDOS:

• A escola

• O trabalho na escola

• A sala de aula

• Direitos e deveres

• O caminho da escola

BLOCO 4

Lembre que:

•  Na escola estudamos, praticamos esportes, 
brincamos, convivemos com os colegas, os 
professores e os funcionários. 

•  Toda escola tem um nome. Esse nome tem uma 
história. 

•  As divisões de uma escola chamam-se dependências: 
sala de aula, diretoria, secretaria, biblioteca, quadra 
de esportes, cozinha, banheiros etc. 

•  As grandes escolas têm muitas dependências e as 
pequenas, poucas.

•  Na planta da escola estão representadas as salas de 
aula e as demais dependências.

−ibŒio”eca

Parque

Quadra
 de esp

o’tes

Refeitó’io

Muitas escoŒas po“suem dependências 
co¼o:
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 1. ²o}ê co½hece sua escoŒa?

a) No¼e da escoŒa:
Respo“tas pesso{is.

b) E½dereço:

 2. Pesquise a histó’ia da sua escoŒa 
seguindo as o’ientaçõƒs:

a) E¼ que ano fo‰ co½struída?
Respo“tas pesso{is.

b) Qual fo‰ o dia da inauguração?

c) Quem escoŒheu o no¼e?

d) Qual é o significado do no¼e 
da escoŒa?

e) Quanto“ aluno“ ela co¼po’ta?

f) Alguma co‰sa mudo§ na escoŒa 
desde a sua inauguração?

 3. C¾¼plete: 

a) O direto’ o§ a direto’a da 
minha escoŒa chama-se       
      .
Respo“tas pesso{is.

b) Estudo no    ano        ,
no perío‚o da            .

c) Na minha classe há   aluno“.

d) O no¼e do meu (minha) 
pro„esso’(a) é             

                         .
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Lembre que:

•  Numa escola, há pessoas trabalhando em várias 
atividades e em diferentes dependências:

 ➔  o diretor ou diretora trabalha na diretoria e 
dirige a escola;

 ➔  os professores trabalham nas salas de aula e 
orientam os alunos; 

 ➔  na secretaria trabalham os funcionários que 
cuidam dos documentos dos alunos, dos 
professores e da escola;

 ➔  os serventes cuidam da limpeza de toda a escola;

 ➔  o porteiro fi scaliza a entrada e a saída dos 
alunos e das outras pessoas na escola;

 ➔  na cozinha, as merendeiras preparam a merenda 
dos alunos.

 4. Marque um x no“ no¼es das 
dependências que a sua escoŒa 
po“sui:
Respo“tas pesso{is.

 secretaria  direto’ia
 pátio  salas de aula
 b‰bŒio”eca  b{nheiro“
 sala do  quadra de

 superv‰so’  espo’tes

 cantina  parque
 coûinha  jardim
 refeitó’io  auditó’io
 lab¾’ató’io  sala do“
 piscina  pro„esso’es
 co½sultó’io

 dentário

 5. C¾¼plete co’retamente:

a) A merenda é preparada na 
 coûinha  .

b) −rincamo“ no  pátio (parque) .

c) «s liv’o“ para pesquisa ficam 
na   b‰bŒio”eca   .

d) A merenda é serv‰da no 
refeitó’io                 .  

e) As carteiras do“ aluno“ ficam 
nas    salas de aula    .

 
f) Praticamo“ espo’tes na            
       quadra de espo’tes      .
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 6. Ligue cada pesso{ à sua 
ativ‰dade na escoŒa:

d) EŒa fica             de 
minha casa (perto/lo½ge).

e) Estudo no ho’ário da 
(manhã/tarde).

 8. Escreva o no¼e destas pesso{s 
que tra b˜lham na sua escoŒa e 
suas funçõƒs:

a) ®ireto’(a) 
Respo“tas pesso{is.

b) Pro„esso’(a) 

c) ¬ecretário(a) 

 
d) ¬ervƒnte

 7. C¾¼plete:
Respo“tas pesso{is.

a) Estudo numa escoŒa 
(púbŒica/particular).  

b) EŒa tem 
(um andar/mais de um andar).

 

c) EŒa é            (grande/
pequena).

• cuida do“ do}umento“
da escoŒa

• cuidam da limpeza 
da escoŒa

• dirige a escoŒa
• ensinam e o’ientam
o“ aluno“

• preparam a merenda
do“ aluno“

• studam

direto’ o§ •
direto’a
pro„esso’es •

secretária •
servƒntes •

aluno“ •

merendeiras •
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Minha sala de aula e eu

 9. O no¼e do“ meus coŒegas 

a) da frente 
Respo“tas pesso{is.

b) de trás

c) da direita

d) da esquerda

 10. ²o}ê go“ta da sua turma? Po’ 
quê?
Respo“ta pesso{l.

 11. ®esenhe o que v¾}ê mais go“ta 
na sua sala de aula:

Lembre que:

•  A sala de aula é um dos lugares mais importantes 
da escola. Nela há carteiras, mesa do professor, 
quadro de giz, mural, cesto de lixo e armários. 

•  A sala de aula deve ser bem iluminada e arejada e 
deve estar sempre limpa e arrumada.

•  Os alunos devem manter a limpeza e a ordem na 
sala de aula.

me2013_miolo_cadfuturo_hg2.indb   32 14/12/12   18:37



33

 12. Escreva o“ no¼es do“ seus 
coŒegas de sala de aula:

Lembre que:

• É importante que os alunos conheçam seus direitos
 e deveres.

•  Direitos:

 ➔ ter um bom ensino e uma boa educação;

 ➔ ter professores competentes;

 ➔ ter um lugar na sala de aula;

 ➔ ter uma escola limpa e agradável;

 ➔ ter um lugar para brincar;

 ➔ ter segurança.

•  Deveres:

 ➔ ir à escola todos os dias;

 ➔ ser pontual;

 ➔ prestar atenção às aulas;

 ➔ estudar e fazer com capricho suas tarefas;

 ➔ cuidar do material escolar;

 ➔ respeitar o professor, os colegas e todos os  
que trabalham na escola;

 ➔ zelar pela limpeza da escola.
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1. direito do“ aluno“

2. devƒr do“ aluno“

 13. Numere co’retamente:  14. ²o}ê go“ta da sua escoŒa? Po’ 
quê?
Respo“ta pesso{l.

 15. Escreva três direito“ e três devƒres 
do“ aluno“.

  ®ireito“: 
Respo“tas pesso{is.

  ®evƒres:

 16. Escreva certo o§ errado no“ 
parênteses:

a) ®evƒmo“ jo†ar papéis no cesto 
de lixo. (  certo  )

b) A sala de aula devƒ estar 
sempre limpa. (  certo  )

1  ¬er respeitado.

2  Estudar e fazer co¼ capricho
suas tarefas.

2  ¬er po½tual.

1  ±er um b¾¼ ensino e uma b¾˜
 educação.

2  Não faltar às aulas.

2  ¬er atencio“o e respeitar o         
 pro„esso’ o§ a pro„esso’a.

1  ±er um espaço para b’incar.

2  Zelar pela limpeza da escoŒa.
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c) «s materiais po‚em ficar 
espalhado“ pela sala de aula. 
(  errado  )

d) A sala de aula devƒ ser clara 
e arejada. (  certo  )

e) Po‚emo“ riscar as paredes da 
sala de aula. (  errado  )

 17. Para chegar à sua escoŒa você 
precisa seguir um caminho. A 
escoŒa fica perto o§ lo½ge de sua 
casa?
Respo“ta pesso{l.

 18. ²o§ para a escoŒa:
Respo“ta pesso{l.

 

            

 

        

  

 de b‰cicleta

 a pé

 de auto¼ó¥ƒl

 de metrô

 de ô½ib§s

Lembre que:

•  Os alunos que moram na cidade, no caminho 
para a escola, podem ver casas, edifícios, igrejas 
farmácias, praças, lojas, hospitais, supermercados 
etc. Eles costumam ir à escola a pé, de ônibus, de 
carro, de metrô etc.

•  Os alunos que moram fora da cidade, quando 
vão para a escola, podem passar por estradas, 
montanhas, rios etc. Geralmente, eles vão à escola 
a pé, a cavalo, de bicicleta, de ônibus. 
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 20. ²o}ê faz sempre o mesmo caminho 
para ir à escoŒa o§ co“tuma 
mudar o trajeto de vƒz em quando?
Respo“ta pesso{l.

 21. No caminho para a escoŒa, eu 
co“tumo vƒr: 
Respo“ta pesso{l.

 praça  igreja
 liv’aria  v‰aduto
 pasto  edifício“
 rio  ho“pital
 ô½ib§s  mo’ro o§ 
 farmácia   mo½tanha
 supermercado  charrete
 estrada  po½te
 aço§gue  b¾‰s
 telefo½e púbŒico  feira
 praia  cinema
 escoŒas  casas
 clubƒ  ruas
 b˜nco  túnel
 loŠas  fáb’ica

 19. ®esenhe o caminho que v¾}ê faz 
para chegar à sua escoŒa:
Respo“ta pesso{l.
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 22. «b“ervƒ o quanto é impo’tante 
para o b¾¼ funcio½amento da 
escoŒa as pesso˜s se respeitarem 
umas às o§tras.

Até amanhã!
Até amanhã!

Dá 
licença!

Desculpe-me!

Bom-dia!
Bom-dia!

Obrigado!
De nada!
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 23. Ago’a, escoŒha uma das cenas da página anterio’ e crie um texto so|’e ela.23. Ago’a, escoŒha uma das cenas da página anterio’ e crie um texto so|’e ela. Ago’a, escoŒha uma das cenas da página anterio’ e crie um texto so|’e ela.

me2013_miolo_cadfuturo_hg2.indb   38 14/12/12   18:37



39

 1. Respo½da:

a) ®e que é fo’mado um b˜irro?
É fo’mado po’ ruas, avƒnidas, praças e 

prédio“ distrib§ído“ em quar teirõƒs.

b) Qual é o no¼e do b{irro o½de 
v¾}ê mo’a? 
Respo“tas pesso˜is.

c) O b{irro o½de v¾}ê mo’a é 
tranquilo o§ movimentado?

 
d) ®o que v¾}ê mais go“ta no seu 
b{irro?

Lembre que:

• O bairro é uma parte da cidade. É formado por 
ruas, avenidas, praças e prédios distribuídos em 
quarteirões.

• Um quarteirão é um espaço cercado por quatro 
ruas. 

• No bairro podemos encontrar residências, casas 
comerciais, hospitais, delegacia de polícia, 
bancos, locais de prestação de serviços etc.

• O nome da rua, avenida ou praça e o número 
formam o endereço de uma casa.

• Nas casas comerciais do bairro podemos comprar 
produtos de que necessitamos.

• Ao comprarmos um produto, precisamos verifi car o 
preço, a qualidade e a validade.

CONTEÚDO:

• O bairro

BLOCO 5
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 2. Marque um x nas casas 
co¼erciais que há no seu b˜irro:
Respo“tas pesso˜is.

 liv’aria  so’vƒteria
 farmácia  supermercado
 padaria  aço§gue
 loŠa de tecido“  armarinho
 flo’icultura  lancho½ete
 loŠa de   loŠa de

 b’inquedo“  calçado“

 3. Ligue o“ pro‚uto“ ao“ lugares 
o½de po‚emo“ co¼prá-lo“:

e) No seu b{irro mo’a alguém da 
sua família? Quem? 

f) No b˜irro o½de mo’a, já 
aco½teceu algo que v¾}ê 
co½sidera impo’tante? O quê? 

g) ²o}ê co½hece o§tro“ b{irro“ da 
sua cidade? Quais?

 

lancho½ete

loŠa de ro§pas

aço§gue

loŠa de calçado“

peixaria

flo’icultura
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 4. C¾¿ie o no¼e do“ pro‚uto“ de 
aco’do co¼ o lo}al o½de são 
vƒndido“:

 • na padaria leite, pão.

 • na so’vƒteria so’vƒte.

 • na farmácia remédio“.

 • na papelaria caderno“, lápis.

 • na feira o§ no mercado peixes, o¥¾“,

cereais, carnes, farinha, vƒrduras, frutas.

 • no aço§gue carnes.

 • na loŠa de calçado“ sapato, sandália.

 5. Respo½da:
Respo“tas pesso˜is.

a) ¬ua mãe co“tuma ir ao 
supermercado?

b) ²o}ê co“tuma ir co¼ ela?

c) Quais o“ pro‚uto“ que 
v¾}ê go“ta de co¼prar no 
supermercado?

d) Ao co¼prarmo“ um pro‚uto, o 
que devƒmo“ vƒrificar?
O preço, a qualidade, a co¼po“ição do 

pro‚uto e a v˜lidade.

cereais - caderno“ - pão
vƒrduras - lápis - so’vƒte

leite - carnes - o¥¾“ - sandália
peixes - farinha - sapato

frutas - remédio“
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• O Norte, o Sul, o Leste e o Oeste são pontos
cardeais.

• Uma pessoa também pode se orientar pela 
constelação do Cruzeiro do Sul.

• Também existe um instrumento próprio para a 
orientação que é a bússola. No seu mostrador, há 
um ponteiro que sempre se volta para o Norte.

Lembre que:

• Orientar-se quer dizer saber onde estamos ou como 
podemos ir a algum lugar. 

• Para nos orientarmos em qualquer lugar, precisamos 
saber o nome das ruas, avenidas e praças, conhecer 
pontos de ônibus, estações do metrô ou de trem 
etc.

• Para nos orientarmos, precisamos também saber a 
direção em que está o lugar a ser localizado.

• Podemos usar o Sol para nossa orien tação:

 – Nascente: o lado em que o Sol “surge” no 
horizonte pela manhã. 

 – Poente: o lado em que o Sol se “põe” no 
fi nal da tarde.

• O lado onde o Sol “aparece” é o Leste.

• O lado onde ele “desaparece” é o Oeste.

• Se você estiver olhando de frente para o lado onde 
o Sol “nasce” – Leste, atrás de você estará o Oeste. 

CONTEÚDO:

• O nascente e o poente

BLOCO 6
À sua esquerda estará o Norte e à sua direita estará 
o Sul.

• Se você estiver olhando de frente para o lado onde 
o Sol “desaparece” – Oeste, atrás de você estará 
o lado Leste. À sua esquerda estará o Sul e à sua 
direita estará o Norte.
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 1. Marque co¼ um x a respo“ta 
certa:

a) O ¬oŒ surge :

 à tarde
 à no‰te

x  pela manhã

b) O ¬oŒ desaparece :

x  no final da tarde
 à no‰te
 pela manhã

 2. Respo½da:

a) C¾¼o se chama o lado em que 
o ¬oŒ aparece  pela manhã?
Nascente.

b) E o lado em que o ¬oŒ 
desaparece  à tardinha?
Poƒnte.

 3. ¬e v¾}ê estivƒr oŒhando de 
frente para o lado o½de o 
¬oŒ nasce , terá:

 • à sua direita, o ¬ul .

 • à sua esquerda, o No’te .

 • à sua frente, o Leste .

 • atrás, o «este .

 4. Escreva certo o§ errado, de 
aco’do co¼ as frases:

a) O ¬oŒ surge  sempre no mesmo 
lado. ( certo )

b) O ¬oŒ desaparece  sempre no 
mesmo lado. ( certo )

c) O ¬oŒ po‚e ser v‰sto to‚o“ o“ 
dias. ( errado )

d) Poƒnte é o lado em que o ¬oŒ 
desaparece . ( certo )
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 5. °magine que v¾}ê tenha de indicar o caminho para um amigo que irá 
¥‰sitá-lo. ¯aça um desenho  mo“trando co¼o chegar. °ndique referências 
co¼o ruas, praças, loŠas, po½to de ô½ib§s, farmácia etc.
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Lembre que:

• O tempo pode ser medido em horas, em dias, em 
semanas e em anos. 

• As horas são indicadas pelo relógio. 

• Uma hora tem 60 minutos. 

• No calendário, usamos o dia, a semana, o mês e o 
ano para marcar o tempo.

• Veja o quadro abaixo:

24 horas formam um dia

7 dias formam uma semana

4 semanas formam um mês

12 meses formam um ano

 1. Marque no“ reló†io“:

a) a ho’a em que v¾}ê co“tuma 
aco’ dar;

b) a ho’a em que v¾}ê v˜i à 
escoŒa;

c) a ho’a em que v¾}ê go“ta de 
b’incar;

d) a ho’a em que v¾}ê co“tuma 
do’ mir.

Respo“tas 

pesso{is.

CONTEÚDOS:

• O tempo

• O relógio

• O calendário

• As estações do ano

BLOCO 7
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Lembre que:

Ago’a, observe o calendário:

 2. «b“ervƒ no calendário e escrev˜:

a) «s meses do ano que têm:

• Janeiro é o primeiro mês do ano.

• Há meses que têm 30 dias e outros que têm 31 
dias.

• Fevereiro tem 28 dias. De quatro em quatro anos, 
ele tem 29 dias e o ano passa a ter 366 (ano 
bissexto).

• Usamos o dia, a semana, o mês e o ano para 
contarmos o tempo.

• A semana tem 7 dias. O primeiro dia da semana é o 
domingo.

JANEIRO
 D S T Q Q S S
  1  2  3  4  5  6  7 
  8  9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

FEVEREIRO
 D S T Q Q S S
     1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28

MARÇO
 D S T Q Q S S
     1  2  3  4 
  5  6 7  8  9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

ABRIL
 D S T Q Q S S
          1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30

MAIO
 D S T Q Q S S
   1  2  3  4  5  6 
   7  8  9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

JUNHO
 D S T Q Q S S
         1  2 3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

JULHO
 D S T Q Q S S
        1 
  2  3  4  5  6  7  8 
  9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

AGOSTO
 D S T Q Q S S
    1  2  3  4  5 
  6  7  8  9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

SETEMBRO
 D S T Q Q S S
       1  2 
  3  4  5  6  7  8  9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

OUTUBRO
 D S T Q Q S S
  1  2  3  4  5  6  7 
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

NOVEMBRO
 D S T Q Q S S
     1  2  3  4
  5   6  7  8  9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30

DEZEMBRO
 D S T Q Q S S
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

30 dias 31 dias
ab’il janeiro

junho março

setemb’o maio

no¥ƒmb’o julho

ago“to

o§tub’o

dezemb’o
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b) «s seis último“ meses do ano:
julho - ago“to - setemb’o - o§tub’o

- no¥ƒmb’o - dezemb’o

 3. Adiv‰nhe quem eu so§ e escrev˜ o 
meu no¼e:

a) ¬o§ o primeiro mês do ano.
J˜neiro.

b) ¬o§ o primeiro dia da semana.
®o¼ingo.

c) ¬o§ o mês das férias escoŒares, 
no meio do ano.
J§lho.

d) ¬o§ o último mês do ano.
®ezemb’o.

e) ¬o§ o mês mais curto do ano.
¯evƒreiro.

 4. ̄ aça o que se pede:

J˜neiro

«utub’o

J§nho

¯evƒreiro

No¥ƒmb’o

J§lho

Março

®ezemb’o

Ago“to

Ab’il

¬etemb’o

Maio

 • Marque o mês e escrev˜ o dia do 

seu aniv ƒrsário.

 Respo“ta pesso˜l.

 • ®esenhe uma flo’ no mês em que 

co¼e mo ’amo“ o ®ia das Mães.

®ias das 

crianças
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 • ®esenhe um co’ação no mês em que 

co¼emo’amo“ o ®ia do“ Pais.

 • Pinte o mês mais curto do ano.

 • ®esenhe uma b˜ndeirinha no mês em 

que co¼emo’amo“ as festas juninas.

 • ®esenhe o que v¾}ê quiser no mês 

em que co¼emo’amo“ o ®ia das 

C’ianças.

 • ¯aça um x no primeiro mês do 

ano.

 • ®esenhe uma árv¾’e de Natal no 

último mês do ano.

 5. Relacio½e co’retamente a coŒuna 
das co¼e mo’açõƒs co¼ a coŒuna 
do“ meses em que são realizadas:

 1. ®ia das Crianças
 2. ®ia do“ Pais

 3. ¯estas juninas

 4. Natal

4  dezemb’o

3  junho

2  ago“to

1  o§tub’o
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 6. C¾¼plete as frases:

a) O ano tem doûe meses.
 
b) O mês de dezemb’o tem 31 dias.

c) O terceiro mês do ano é março

e o sexto mês é junho .

 7. Escreva certo o§ errado:

a) O ano tem doûe meses. 
  ( certo )

b) Há meses que têm 30 dias.
  ( certo )

c) ¬etemb’o é o primeiro mês do 
ano.

  ( errado )

d) ̄ evƒreiro é o mês mais curto 
do ano.

  ( certo )

 8. Respo½da:

a) Quando v¾}ê faz anivƒrsário?
Respo“tas pesso{is.

b) E¼ que mês é o anivƒrsário da 
sua mãe?

c) E¼ que mês é o anivƒrsário do 
seu pai?
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 9. Escreva o no¼e das estaçõƒs do 
ano no“ lugares certo“:

invƒrno o§to½o

vƒrão primavƒra

Lembre que:

primavƒra – vƒrão – o§to½o - invƒrno

• As estações do ano são: verão, outono, inverno e 
primavera.

O verão é a estação em 
que faz mais calor. Os 
dias são quentes e de sol 
forte. Em alguns lugares 
chove muito.

No outono o tempo 
é ameno, como na 
primavera.

O inverno é a estação 
em que faz mais frio. No 
inverno, os dias podem 
ser chuvosos em alguns 
lugares e muito frios em 
outros.

A primavera é a estação 
das fl ores. O tempo é 
agradável: nem quente, 
nem frio.

Em muitos lugares do Brasil faz calor o ano todo. 
Nesses lugares só há duas estações bem defi nidas: 
o verão, época das chuvas, e o inverno, quando não 
chove.
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 10.  C¾¼o é o tempo:

 • na primavƒra?

Agradávƒl; nem quente, nem frio.

 • no o§to½o?

Ameno; nem quente, nem frio.

 11. C¾¼plete:

Na maio’ parte do −rasil, a 
estação em que faz mais frio é 
o invƒrno  e a estação em que 
faz mais calo’ é o vƒrão .

 12. Pinte de azul as ro§pas que 
usamo“ no vƒrão e de vƒrmelho 
as ro§pas que são usadas, em 
alguns lugares, no invƒrno:

vƒrmelho

azul

vƒrmelho

vƒrmelho

azul
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CONTEÚDOS:

• A paisagem

• Paisagem natural e paisagem modifi cada

BLOCO 8

Lembre que:

• Tudo o que existe num lugar faz parte da 
paisagem: casas, ruas, rios, montanhas, árvores, 
praças, pontes etc.

• Paisagem natural é aquela ainda não modifi cada 
pelo ser humano. 

• Paisagem modifi cada é a paisagem natural 
transformada pelo ser humano. As casas, ruas, 
viadutos, túneis, estradas, pontes etc., fazem parte 
da paisagem modifi cada. 

• Muitas modifi cações feitas pelo ser humano 
prejudicam o meio ambiente, causando danos, 
como a poluição.

• Todos os seres vivos dependem da natureza. Por 
isso, não podemos poluir o ar ou os rios, destruir 
as matas, exterminar os animais.

 1. CŒassifique as figuras ab˜ixo 
co¼o paisagem natural o§ 
paisagem mo‚ificada.

paisagem mo‚ificada paisagem mo‚ificada

paisagem mo‚ificada

paisagem mo‚ificada

paisagem natural

paisagem natural
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 2. Escreva certo o§ errado:

a) «s rio“ fazem parte da 
paisagem natural. ( certo )

b) As estradas fazem parte da 
paisagem natural. ( errado )

c) É preciso cuidar da natureza.
( certo )

 3. Escreva sh no que é feito pelo ser 
humano e n no que é pró¿rio da 
natureza:

 4. ®escrev˜ a paisagem de sua 
cidade.
Respo“ta pesso˜l.

 5. Ago’a, desenhe essa paisagem.

n

n

nn

sh

sh
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 6. Escreva:

a) «s no¼es de alguns elemento“ 
naturais que v¾}ê vò em seu 
caminho de casa até a escoŒa.

b) «s no¼es de alguns elemento“ 
co½s truído“ pelo ser humano 
que v¾}ê vò em seu caminho da 
escoŒa até sua casa.

 7. Pesquise e coŒe imagens de uma:

a) Paisagem natural
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b) Paisagem mo‚ificada  8. Reúna-se co¼ seus coŒegas para 
criar o“ 10 mandamento“ da 
preserv˜ção da natureza:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º
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Lembre que:

• O ser humano utiliza os meios de transporte para 
levar as pessoas e as mercadorias de um lugar para 
outro. 

• São meios de transporte: carros, ônibus, trens, 
bicicletas, navios, helicópteros, carroças, entre 
outros.

• Existem três tipos de meios de transporte: 

 ➔ terrestres: são os que se locomovem pela
terra (solo). São os carros, ônibus, trens, metrô, 
motos, bicicletas etc.

 ➔ aéreos: são os que se locomovem pelo ar. 
Exemplos: o avião e o helicóptero.

 ➔ aquáticos: são os que se locomovem pela água. 
São os navios, os barcos, as canoas, as lanchas, 
as jangadas, as balsas etc.

 1. Escreva o no¼e do“ meio“ de 
trans po’te que as pesso˜s estão 
usando:

ô½ib§s trem

carroëab‰cicleta

nav‰oav‰ão

CONTEÚDOS:

• Meios de transporte 

• Os sinais de trânsito 

BLOCO 9
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 2. C¾¼plete o“ quadradinho“:

a) ±ranspo’te coŒetiv¾:

b) Meio de transpo’te de tração 
animal:

c) Meio de transpo’te que se 
lo}o¼o¥ƒ no ar:

 3. ®e o½de partem estes meio“ de 
transpo’te? ¯aça a co’respo½dên cia:

  ô½ib§s aero¿o’to

  av‰ão estação ferro¥‰ária

  nav‰o cais do po’to

  trem estação ro‚o¥‰ária

•

•

• •

•

•

•

•

 4. ̄ aça a co’respo½dência.

ô n i b u s

c a r r o ç a

a v i ã o

31

2 3

12

1. aéreo 2. terrestre 3. aquático

me2013_miolo_cadfuturo_hg2.indb   57 14/12/12   18:38



58

 6. Pesquise figuras de trans po’tes. 
®epo‰s, reco’te-as e coŒe-as no“ 
espaço“ co’respo½dentes a seguir:

 5. Escreva o no¼e do“ meio“ de 
transpo’te nas coŒunas certas: 

av‰ão - b˜rco - b‰cicleta
caminhão - carro - nav‰o
ô½ib§s - helicó¿tero - trem 

 b˜lsa - lancha

terrestres aquático“ aéreo“

b‰cicleta

caminhão

carro

ô½ib§s

trem

b˜rco 

nav‰o

b˜lsa 

lancha

av‰ão

helicó¿tero

a) coŒetiv¾
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b) particular c) de carga
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 7. Escreva uma característica para 
cada meio de transpo’te:

Lembre que:

• Trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas 
ruas, avenidas e estradas.

• Os sinais de trânsito servem para orientar os 
motoristas e os pedestres. 

• As placas, os semáforos e as faixas de segurança 
para pedestre são sinais de trânsito. 

• Os guardas de trânsito também orientam o 
movimento de veículos e pessoas nas ruas.

• O semáforo para pedestres tem duas cores:

• Só devemos atravessar a rua quando o semáforo 
para pedestres estiver verde. Mesmo assim, 
devemos olhar para os dois lados para ter certeza 
de que todos os carros pararam. 

 –  Vermelho indica: 
Pare! Devo esperar os carros 
pararem.

 –  Verde indica:
Os carros pararam e eu 
posso atravessar a rua.

• O semáforo para veículos tem três 
cores:

 –  Vermelho indica: Perigo! 
Pare!

 –  Amarelo indica: Atenção!

 –  Verde indica: Pode passar.
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 12. Pinte o“ semáfo’o“ de aco’do co¼ 
as indicaçõƒs:

faixa de

pedestres

guarda de 

trânsito

pedestres

 8. O que é trânsito?
É o mo¥‰mento de pesso˜s e ¥ƒículo“ nas 

ruas, avƒnidas e estradas.

 9. O que são sinais de trânsito?
As placas, o“ semáfo’o“ e as faixas de 

segurança para pedestre.

 10. Po’ que o“ sinais de trânsito 
são impo’tantes?
Po’que eles servƒm para o’ientar o“ 

mo”o’istas e o“ pedestres no trânsito.

 11. Escreva no“ quadrinho“ o que as 
flechas indicam:

vƒrmelho

amarelo

vƒrde

¬iga!Pare! Atenção! 

 13. Perto da sua escoŒa há:
Respo“tas pesso˜is.

a) guarda de trânsito?

   ¬im  Não

b) semáfo’o?  ¬im  Não

 14. Marque co¼ um x as frases 
co’retas:

x  ®evƒmo“ andar sempre na 
calçada.

 Para atravƒssarmo“ as ruas, 
devƒmo“ oŒhar so¼ente para 
um lado.
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 x  ¬ó po‚emo“ descer de uma
 co½dução quando ela estivƒr
 co¼pletamente parada.

 x  ®evƒmo“ atravƒssar a rua
 na faixa de pedestres.

  O sinal amarelo indica que
 devƒmo“ seguir.

 x  ®evƒmo“ esperar a o’dem do
 guarda de trânsito para
 atravƒssarmo“ a rua.

 15. O que po‚e aco½tecer co¼ as 
crianças que agem de fo’ma 
errada em relação ao trânsito?
Respo“ta pesso˜l.

 16. Escreva aqui algumas atitudes 
co’ retas que cada pesso˜ devƒ ter 
no trânsito.

  «s pedestres devƒm:
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  «s mo”o’istas devƒm:  17. C¾¼plete a cruzadinha co¼ o 
no¼e do“ elemento“ ab˜ixo:

m

f a i x a o b

c t i

d e a o c

l r i

s e g u r a n ç a i c

e u a s l

m a p e d e s t r e

á r l a a t

f d a a

o a c a r r o

r a

o
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Lembre que:

• Podemos fazer contato com as pessoas por diversos 
meios de comunicação. 

• A comunicação pode ser feita por meio da fala, da 
escrita, da imagem e do som.

• São meios de comunicação: a televisão, o rádio, o 
telefone, as revistas e jornais, o telegrama, a carta, 
os livros, o computador, o fax.

«b“ervƒ alguns meio“ de 
co¼unicação:

CONTEÚDO:

• Meios de comunicação 

BLOCO 10
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 1. Preencha a cruzadinha co¼ o 
no¼e do“ meio“ de co¼unicação:

á

d

i

o

j

o

r

a

l

 t e l e f o n e

 i v r o

c
a
r

a

t

e

l

v

i

s

ã

o

c) quando quer escrevƒr para 
alguém de quem sente saudade?
C˜rta, co’reio eletrô½ico, mensagem de 

texto.

d) quando quer vƒr e o§v‰r um 
pro †rama inte ressante?
±elev‰são.

e) quando quer o§v‰r no”ícias e 
músicas?
Rádio.

 3. Escreva o no¼e de: 

a) do‰s meio“ de co¼u nicação que 
usam a linguagem falada.
Respo“tas pesso˜is.

b) do‰s meio“ de co¼u nicação que 
usam a linguagem escrita.

 2. Quais o“ meio“ de co¼unicação 
que v¾}ê usa:

a) quando quer falar co¼ um 
coŒega que mo’a lo½ge?
±elefo½e. 

b) quando precisa dar uma no”ícia 
muito urgente po’ escrito?
±elegrama, mensagem de texto.

 c a r t  o
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 4. Respo½da:

a) O teatro e o cinema são meio“ 
de co¼unicação?

  x  ¬im   Não

b) O av‰ão e o helicó¿tero são 
meio“ de co¼u nicação?

   ¬im  x  Não

c) O liv’o e a rev‰sta são meio“ 
de co¼unicação?

  x  ¬im   Não

 5. Escreva:

a) o no¼e do pro†rama de 
telev‰são de que v¾}ê mais 
go“ta.
Respo“tas pesso˜is.

b) o no¼e de um jo’nal da sua 
cidade.

c) o título de um liv’o que v¾}ê 
já leu e do qual go“to§ muito.

 

d) o no¼e do lugar que recebƒ e 
distrib§i cartas.
C¾’reio.

e) o no¼e do lo}al que co¼pra e 
vƒnde liv’o“.
Liv’aria.

 6. Quais destes meio“ de co¼unicação 
são usado“ em sua casa? 
¬ubŒinhe-o“.

jo’nal - telev‰são - telefo½e - liv’o
carta - rev‰sta - co¼putado’

telegrama - rádio
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 7. «b“ervƒ a figura. O telefo½e 
púbŒico é muito impo’tante para 
a co¼unicação entre as pesso˜s. 
Muitas pesso˜s danificam um bƒm 
púbŒico prejudicando a co¼unidade. 

a) O que v¾}ê pensa sobre essa 
atitude?
Respo“tas pesso˜is.

b) Que sugestõƒs v¾}ê daria às 
pesso˜s para que co½servƒm o“ 
bƒns púbŒico“?
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 8. ®esenhe o meio de co¼unicação 
que:

transmite no”ícias e músicas

transmite so¼ e imagem
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 1. Escreva o que cada pro„issio½al 
faz:

a) fo”ó†rafo tira fo”o†rafias

b) dentista trata do“ dentes

c) sapateiro co½serta e faz sapato“

d) gari v˜rre as ruas

e) alfaiate co’ta e co“tura

ro§pas masculinas etc.

f) faxineiro faz limpeza geral

Conserta carros.

Mecânico

Ensina aos alunos.

Pro„esso’a

Trata os doentes.

Médico

CONTEÚDO:

• O trabalho

BLOCO 1 1

Lembre que:

• As pessoas trabalham nas escolas, nas lojas, nas 
fábricas, nos hospitais, nas plantações, na criação de 
animais e em outras atividades.

• Cada trabalhador tem uma profi ssão, ou seja, uma 
atividade.

• Salário é o dinheiro que as pessoas recebem como 
pagamento pelo seu trabalho.
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 3. Quem usa estes o§tro“ instrumento“? 
Escreva o no¼e do“ pro„issio½ais.

 5. «nde trab{lham estes o§tro“ 
pro„is sio½ais?

a) o¿erário fáb’ica

b) coûinheira restaurante

c) agriculto’ plantaçõƒs

d) enfermeira ho“pital, pro½to-so}o’ro,

po“to de saúde

e) pro„esso’ escoŒa, univƒrsidade

 4. Numere co’retamente, relacio½ando 
cada pro„issio½al ao seu lo}al 
de trab{lho:

3 1 2

321

pinto’ fo”ó†rafo carpinteiro

pescado’  agriculto’

 2. Ligue cada pro„issio½al ao“ seus 
instrumento“ de trab{lho:
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 1. C¾½serta sapato“.
 2. C¾½stró‰ casas.
 3. ±ira fo”o†rafias.
 4. C¾“tura terno“.
 5. ¯az pão.
 6. E½sina ao“ aluno“.
 7. ±rata do“ dentes das pesso{s.
 8. ¯az trab˜lho“ manuais.
 9. ®irige ô½ib§s.

no¼e:

função:

no¼e:

função:

no¼e:

função:

 7. C¾¼plete a cruzadinha:f) feirante feira

g) farmacêutico
farmácia

h) carteiro
co’reio“

 6. Escreva o no¼e de algumas pesso{s 
que trab{lham na sua escoŒa e as 
funçõƒs que elas exercem:
Respo“tas pesso˜is.

1 s a p a t e i r o

2 p e d r e i r o

3 f o t ó g r a f o

4 a l f a i a t e

5 p a d e i r o

6 p r o f e s s o r

7 d e n t i s t a

8 a r t e s ã o

9 m o t o r i s t a
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 8. «b“ervƒ a figura e respo½da:

a) O que o menino está fazendo?
Está engraxando sapato“.

b) Qual é a pro„issão dele?
E½graxate.

c) ²o}ê co½sidera co’reto as crianças 
trab˜lharem? Po’ quê?
Respo“ta pesso˜l.

 9. E½trev‰ste um pro„issio½al. ¬iga o 
ro”eiro ab{ixo:

a) Qual é o seu no¼e?
Respo“tas pesso˜is.

b) Qual é a sua pro„issão?

c) «nde v¾}ê trab˜lha?

d) O que v¾}ê faz no seu trab{lho?
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e) Quais são o“ instrumento“ que 
v¾}ê usa no seu trab{lho?

f) O que v¾}ê mais go“ta de fazer 
no seu trab˜lho?

g) ̄ aça uma ilustração do 
pro„issio½al que v¾}ê entrev‰sto§.

 10. Ago’a, co½te em um texto a 
histó’ia desse pro„issio½al, que 
v¾}ê entrev‰sto§.
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DATASFESTAS E

CONTEÚDO:

• Festas e datas comemorativas

BLOCO 12
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 1. C¾¼o é o carnav˜l na sua 
cidade?
Respo“ta pesso˜l.

 2. ²o}ê go“ta de b’incar o 
carnav{l? Respo“tas pesso˜is.

 Sim  Não

C¾¼o v¾}ê co“tuma b’incar?

 3. Para v¾}ê, o que é a Pásco˜?
Respo“ta pesso˜l.

 4. A sua família co¼emo’a a 
Pásco˜? C¾¼o?
Respo“ta pesso˜l.

 5. Respo½da:

a) O que co¼emo’amo“ na 
Pásco˜?
A ressurreição de Jƒsus C’isto.

Carnaval 
O carnaval é considerado uma das festas mais 

populares e tradicionais do Brasil. 
Dura quatro dias, acontece em fevereiro ou 

março, quarenta dias antes da Semana Santa.

Páscoa
A Páscoa, para os cristãos, está ligada à 

ressurreição de Jesus Cristo. É uma festa que os 
cristãos comemoram em março ou abril.

Os ovos e o coelhinho são considerados 
símbolos da Páscoa. Os ovos representam o início 
da vida, e o coelho, a fertilidade. 
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b) O que quer dizer ressuscitar?
²ivƒr de no¥¾, co¼eçar uma no¥˜ v‰da.

c) Pesquise o§tro“ símb¾Œo“ da 
Pásco˜ e seus significado“.

d) ̄ aça um desenho que represente 
a Pásco˜.
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 6. C¾¼plete a frase:

O ®ia Nacio½al do Liv’o 
°nfantil é co¼e mo’ado em

18 de ab’il ,
em ho¼enagem a um grande

escrito’ b’asileiro chamado 
Mo½teiro Lo|˜to .

 7. Pesquise e cite 3 o|’as escritas 
po’ Mo½teiro Lo|˜to.

O Picapau Amarelo

A Refo’ma da Natureza

Gƒo†rafia de ®o½a −enta

²iagem ao Cñu e o ¬aci

C˜çadas de Pedrinho

Memó’ias da E¼ília

E¼ília no País da G’amática

 8. Pesquise so|’e Mo½teiro Lo|˜to e 
res po½da:

a) Qual é o no¼e co¼pleto de 
Mo½teiro Lo|˜to?
J¾“é −ento Mo½teiro Lo|˜to.

b) E¼ que cidade e estado ele 
nasceu?
±aub˜té, em ¬ão Paulo.

c) E¼ que dia, mês e ano?
Em 18 de ab’il de 1882.

d) O que ele mais go“tav˜ de fazer?
Escrever liv’o“.

Dia Nacional do Livro Infantil – 18 de abril
Comemoramos o dia do livro nesta data para 

homenagear um grande escritor brasileiro chamado 
Monteiro Lobato. 

Ele escreveu muitos livros para crianças e 
adultos e criou personagens famosos como a 
boneca Emília.

A principal obra de Monteiro Lobato é As 
Reinações de Narizinho, onde se dá início às 
histórias fantásticas do Sítio do Picapau Amarelo.
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e) Qual é a sua o|’a mais 
famo“a na literatura infantil?
O ¬ítio do Picapau Amarelo.

f) O que v¾}ê mais go“to§ de 
sabƒr sobre a v‰da de Mo½teiro 
Lo|˜to?
Respo“ta pesso˜l.

 9. ²o}ê já leu algum liv’o escrito po’ 
Mo½teiro Lo|˜to?
Respo“tas pesso˜is.

 Sim  Não

C˜so tenha lido, escrev˜ o título.

 10. ̄ aça uma pesquisa sobre cada 
perso½agem do ¬ítio do Picapau 
Amarelo e co¼plete:

a) No¼e pró¿rio de Narizinho:
Lúcia.

b) −o½eca de pano falante:
E¼ília.

c) Perso½agem que co½ta histó’ias 
para o“ seus neto“:
®o½a Benta.

d) Neto que mo’a na cidade e 
passa férias no sítio:
Pedrinho.

e) ¬áb‰o feito de sab§go de milho:
²isco½de de ¬ab§go“a.
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 11. Respo½da:

a) E¼ que data co¼emo’amo“ o 
®ia do Índio?
No dia 19 de ab’il.

b) «nde mo’am o“ índio“?
E¼ o}as.

c) ®o que eles se alimentam?
®e raízes, frutas, peixes e animais.

d) O que go“tam de fazer?
G¾“tam de pintar o co’po co¼ tintas ex-

traídas de plantas e de se enfeitar co¼ 

coŒares de penas coŒo’idas.

 12. Escreva dentro do quadro o que 
significa ¯unai:

¯undação Nacio½al do Índio

 13. Qual é a situação do“ índio“ 
atualmente no −rasil?
E¦istem po§cas trib¾“ indígenas e muito“ 

índio“ ab˜ndo½aram seus co“tumes.

Dia do Índio – 19 de abril
Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, 

moravam aqui povos que eram os verdadeiros 
donos das terras. Esses povos receberam o nome 
de índios. 

Os povos indígenas:

 ➔ foram os primeiros habitantes do Brasil.

 ➔ vivem em grupos denominados tribos. 

 ➔ alimentam-se de raízes, frutas, peixes e 
animais.

 ➔ gostam de pintar o corpo com tintas 
extraídas de plantas e de se enfeitar com 
colares de penas coloridas.

Atualmente existem poucas tribos indígenas no 
Brasil.
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 14. Pro}ure no diagrama as 
ativ‰dades desenv¾Œv‰das pelo“ 
índio“.

 15. C¾Œe imagens o§ faça desenho“ 
que representem:

caçar – plantar – pintar
co½struir - pescar – coŒher

b’incar – coûinhar

N J A P R B C A S C

C O N S T R U I R O

O S U M P I R T E Z

L P L A N T A R I

H D O X E C R B G N

E P E S C A R A V H

R C A Ç A R P B U A

M S Q G P I N T A R

Um índio trab˜lhando

Uma índia trab˜lhando
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 16. Pesquise e coŒe no espaço ab˜ixo repo’tagens sobre o“ índio“:
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 17. ®e aco’do co¼ o texto, respo½da:

a) Qual é o no¼e co¼pleto de 
±iradentes?
J¾˜quim J¾“é da S‰lv˜ Xav‰er.

b) Qual era o no¼e do mo¥‰mento 
o’ganizado po’ ±iradentes?
Inco½fidência Mineira.

c) «nde e quando mo’reu 
±iradentes?
No Rio de J˜neiro, no dia 21 de

ab’il de 1792.

 18. Pro}ure sabƒr o significado da 
palav’a inco½fidência e ano”e-o 
aqui.
Respo“ta pesso˜l.

 19. Na sua o¿inião, ±iradentes estav˜
certo em lutar pela independência 
do −ra sil? J§stifique.
Respo“ta pesso˜l.

Dia de Tiradentes – 21 de abril
O Brasil era uma colônia de Portugal desde 

1500. Depois de muitos anos, alguns brasileiros se 
revoltaram contra a exploração de Portugal, que 
cobrava impostos muito altos, empobrecendo o 
Brasil. 

Em Minas Gerais, formou-se um grupo de 
brasileiros – poetas, médicos, padres e militares – 
que fez um plano para separar o Brasil de Portugal. 
Esse movimento recebeu o nome de Inconfi dência 
Mineira e um dos seus líderes foi Joaquim José da 
Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. 

Alguns traidores denunciaram o movimento. Os 
inconfi dentes foram presos e Tiradentes, condenado 
à morte. 

Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, em 
21 de abril de 1792.
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 20. Respo½da so|’e o −rasil em 
1500:

a) Quem co¼andav˜ a esquadra 
do desco brimento?
Pedro Álv˜res C˜b’al.

b) E¼ que dia o −rasil fo‰ 
desco|ƒrto?
E¼ 22 de ab’il de 1500.

c) Quais eram o“ meio“ de 
transpo’te utilizado“ pelo“ 
po’tugueses?
C˜ravƒlas e nav‰o“.

d) ®e o½de saiu a esquadra?
®e Po’tugal.

 21. ̄ aça a co’respo½dência:
No¼es dado“ às terras desco|ƒrtas 
po’ C˜b’al:

1. O 1o no¼e

2. O 2o no¼e

3. O 3o no¼e

4. O 4o no¼e

4  −rasil

1  Mo½te Pasco{l

2  °lha de ²era Cruz

3  ±erra de ¬anta Cruz

Dia do Descobrimento do Brasil – 22 de abril
No fi nal do século XV, o rei de Portugal, D. 

Ma nuel, organizou uma esquadra de caravelas e 
navios, comandada por Pedro Álvares Cabral.

No dia 22 de abril de 1500, a esquadra avistou 
um monte, que recebeu o nome de Monte Pascoal. 

Pensando que fosse uma ilha, Cabral denominou 
a terra descoberta Ilha de Vera Cruz. Mais tarde, 
ao constatar o engano, o nome foi mudado para 
Terra de Santa Cruz. 

Como havia aqui grande quantidade de pau-brasil, 
uma árvore de madeira cor de brasa da qual se 
extraía uma tinta vermelha que servia para tingir 
tecidos, a terra passou a ser chamada Brasil.
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 22. Qual é a razão do no¼e −rasil?
Hav‰a aqui grande quantidade de pau-b’asil, 

uma árv¾’e de madeira co’ de b’asa, da 

qual se extraía uma tinta vƒrmelha que serv‰a 

para tingir tecido“.

 23. Na sua o¿inião, po’ que o“ 
po’tu gueses queriam ser do½o“ do 
−rasil?
 Resposta pesso˜l.

 24. O que v¾}ê quer ser quando 
crescer?
Resposta pesso˜l.

 25. ®e aco’do co¼ o que  v¾}ê respo½deu, 
co¼o será o seu trab˜lho?
Resposta pesso˜l.

Dia do Trabalho – 1o de maio
O trabalho é muito importante na vida das 

pessoas. É com o trabalho que homens e mulheres 
obtêm o sustento de suas famílias. 

Nós também dependemos do trabalho de outras 
pessoas para viver. 

Por isso, todo trabalho é útil e todos os 
trabalhadores merecem o nosso respeito.

me2013_miolo_cadfuturo_hg2.indb   84 14/12/12   18:38



85

f) C¾¼o é o seu trab{lho?

g) ²o}ê go“ta do seu trab{lho?

h) ®ê o no¼e de um trab{lhado’ 
que v¾}ê admira. Po’ quê?

 26. E½trev‰ste um trab˜lhado’. ¬iga o 
ro”eiro ab{ixo:

a) Qual é o seu no¼e?
Respo“tas pesso˜is.

b) Qual é a sua pro„issão?

c) «nde v¾}ê trab{lha?

d) Qual é o meio de transpo’te 
que v¾}ê usa para ir ao 
trab{lho?

e) Há quanto tempo v¾}ê trab{lha?
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 29. Escreva, no espaço ab{ixo, o que 
v¾}ê mais admira em sua mãe.
Respo“ta pesso˜l.

 27. Qual é o no¼e de sua mãe? 
Escreva no quadro ab˜ixo:

 
 28. ̄ aça co’açõƒs nas frases que v¾}ê 

go“taria de dizer à sua mãe.

Amo v¾}ê!

Quero fazer
v¾}ê cho’ar.

Quero te dar 
muito“ bƒijo“.

Sinto
tristeza...

²o}ê é minha
felicidade.

Meu carinho
para v¾}ê.

Dia das Mães
O Dia das Mães é sempre comemorado no 

segundo domingo de maio. 
Mãe é aquela que está sempre ao nosso lado, 

acompanhando o nosso crescimento com carinho e 
segurança. 
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 31. C¾¼plete:

a) No mês de junho

são realizadas as festas
juninas .

 
b) No dia 13 co¼emo’a-se o dia 
de ¬anto Antô½io. .

c) No dia 24 co¼emo’a-se 
o dia de ¬ão J¾œo.

d) No dia 29 co¼emo’a-se o dia 
de São Pedro .

 30. O que v¾}ê go“taria de dizer à 
sua mãe no ®ia das Mães? 
Escreva o seu recadinho:

Respo“ta pesso˜l.

Festas juninas
Como já diz o nome, essas festas são realizadas 

no mês de junho para homenagear:

 ➔ Santo Antônio, no dia 13 de junho;

 ➔ São João, no dia 24 de junho;

 ➔ São Pedro, no dia 29 de junho.
Essas festas fazem parte do folclore brasileiro. 

São realizadas em diferentes lugares do Brasil. 
Nas festas juninas, é costume dançar quadrilha, 

comer pipoca, milho verde assado ou cozido, pé de 
moleque, pamonha, bolo de fubá etc.
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e) Nas festas juninas, as pesso{s
se reúnem, dançam quadrilha ,
co¼em milho vƒrde ,

amendo‰m , pipo}a etc.

 32. ®o que v¾}ê mais go“ta nas 
festas juninas?
Respo“ta pesso˜l.

 33. Pesquise e escrev˜ co¼o se 
co¼emo’am as festas juninas 
na sua cidade:
Respo“ta pesso˜l.

 34. Pesquise uma letra de música 
de festas juninas e escrev{ um 
trecho dela ab{ixo:
Respo“ta pesso˜l.

 35. ®esenhe e pinte o trecho da 
música que v¾}ê escoŒheu:
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 36. ̄ aça um cartão para seu pai.

 37. Escreva uma carta para o seu 
pai o§ para o pai de alguém a 
quem v¾}ê queira dizer algo muito 
especial.

Dia dos Pais
Comemora-se o Dia dos Pais no segundo 

domingo de agosto. 
Você pode fazer muitas coisas para demonstrar o 

que sente por seu pai.
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 38. Escreva a letra de uma canção 
foŒ cló’ica que v¾}ê co½hece.
Respo“ta pesso˜l.

 39. ±ente adiv‰nhar:

a) O que é, o que é?
  Quanto maio’, meno“ se vò?

Escuridão.

b) O que é, o que é?
  A gata tem e nenhum o§tro 
b‰cho tem?
G˜tinho“.

c) O que é, o que é?
  Passa pela água e não se 
moŒha, passa pelo soŒ e não se 
queima?
¬o¼b’a.

d) Escreva a sua adiv‰nha:
  O que é, o que é?

Respo“ta pesso˜l.

 40. As parlendas são vƒrso“ para 
b’in car e se divƒrtir. ²eja:

C‡uv{ cho¥ƒu,
G¾”eira pingo§,
Pergunte ao papudo
¬e o papo moŒho§.

Dia do Folclore – 22 de agosto
O folclore é a cultura popular, ou seja, a 

maneira de pensar, de agir e de sentir de um povo, 
que é transmitida de geração a geração. 

O folclore brasileiro possui infl uência de povos 
indígenas, africanos, europeus e outros. 

Fazem parte do nosso folclore as músicas, as 
lendas, as adivinhas, os provérbios, as parlendas, 
as brincadeiras, as festas, as crianças etc.
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Pergunte a alguém so|’e uma 
parlenda e a escrev˜ aqui.
Respo“ta pesso˜l.

 41. Estas são algumas b’incadeiras 
que fazem parte do no“so 
foŒclo’e. Escreva o no¼e delas:

b¾Œa de gude

amarelinha

cata-¥ƒnto

pipa

pular co’da

pião
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 42. As lendas são histó’ias 
fantasio“as em que o real e o 
imaginário se misturam, co¼o, po’ 
exemplo, A mula sem cabƒça . 
Pesquise o§tro“ título“ de lendas 
co½hecidas e escrev˜-o“ aqui.
Respo“ta pesso˜l.

 43. Escolha uma das lendas que v¾}ê 
pesquiso§ e ilustre-a no espaço 
ab˜ixo.
±ítulo: Respo“ta pesso˜l.
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²iv˜ a Pátria

°ndependência o§ Mo’te!

«s b’asileiro“ estão independentes!

 44. Marque co¼ um x a respo“ta 
certa:

a) No“sa Pátria chama-se:

x  −rasil.

 Po’tugal.

 ¬ão Paulo.

b) A °ndependência do −rasil fo‰ 
pro}la mada no dia:

 17 de no¥ƒmb’o de 1822.

 21 de ab’il de 1822.

x  7 de setemb’o de 1822.

c) A °ndependência do −rasil fo‰ 
pro}la  mada po’:

 Pedro Álv{res C{b’al.

x  D. Pedro I.

 D. Manuel.

 45. Pinte a faixa que co½tém a frase 
que D. Pedro I exclamo§ quando 
pro }lamo§ a °ndependência do 
Brasil:

Dia da Pátria – 7 de setembro
O Brasil é a nossa Pátria.
Dedicamos o dia 7 de setembro à nossa Pátria. 
Muitos brasileiros lutaram e morreram para que 

o Brasil se tornasse independente de Portugal. 
D. Pedro I proclamou a Independência do Brasil 

no dia 7 de setembro de 1822, às margens do 
riacho do Ipiranga, em São Paulo, dando o grito: 
“Independência ou Morte”. 

A partir dessa data, o Brasil deixou de ser uma 
colônia portuguesa.
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 46. Para v¾}ê, o que é um país 
independente? J§stifique.
Respo“tas pesso˜is. 

 47. ²o}ê co½hece o Hino da 
°ndependência?
Pesquise e ano”e quem co¼pô“ a 
letra e a música do hino.

Hino da °ndependência do −rasil

Letra: E¥˜risto ¯erreira da ²eiga

Música: D. Pedro I

 49. «b“ervƒ o acró“tico co¼ a 
palav’a −rasil.

 48. ²o}ê é b¾¼ em Matemática?
Respo½da à pergunta: Há quanto“ 
ano“ o −rasil é um país inde-
pen dente?
Respo“ta pesso˜l.

Ago’a é a sua vƒz de fazer um 
acró“tico co¼ a palav’a Pátria.

B r a s i l e i r o
r e s p e i t o

t e r r a
s o n h o

p á t r i a
l i b e r d a d e

P
á
t
r
i
a
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 50. Pense e respo½da:

Qual é a impo’tância da árv¾’e 
para:

a) o ser humano?

b) o“ animais?

 51. Pro}ure o|“erv{r uma árv¾’e 
plantada em sua casa, em sua 
rua o§ mesmo pró¦imo à sua 
escoŒa e respo½da às seguintes 
perguntas:

a) Que tipo de árv¾’e v¾}ê 
o|“erv¾§? É uma árv¾’e 
frutífera?
Respo“tas pesso˜is.

b) ®e o½de v¾}ê acha que ela 
nasceu? ®e uma semente o§ de 
uma muda?

c) Qual é o seu tamanho?

Dia da Árvore – 21 de setembro
No dia 21 de setembro comemoramos o Dia da 

Árvore.
As árvores são muito importantes para os seres 

humanos e para a natureza.
Quando for necessário derrubar uma 

árvore, devemos plantar outra no seu lugar.
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d) C¾¼o é o seu tro½co? C{sca 
gro“sa o§ fina?

e) C¾¼o são as suas foŒhas?

f) ®o que ela se alimenta?

 52. Pro}ure no dicio½ário o 
significado da palav’a preserv{r. 
Leia-o e depo‰s escrev{ co¼ suas 
palav’as o significado.
Respo“ta pesso˜l.

 53. Leia e depo‰s faça uma ilustração 
de aco’do co¼ o texto.

Quando for necessário derrubar uma árvore, devemos 
plantar outra no seu lugar. Assim estamos conservando 
a natureza, da qual dependemos para viver, pois as 
árvores são a vida de nosso planeta e pretegê-las é 
proteger a terra e seus habitantes.
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 54. Leia.

C’ianças devƒm v‰ajar sempre 

no b˜nco de trás.

Respeite a sinalização.

Atravƒsse sempre na faixa 

de pedestres.
C¾½te sempre co¼ a ajuda 

do guarda de trânsito.

Ande sempre na calçada 

pelo lado direito.

Semana do Trânsito
De 18 a 25 de setembro.
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Use o cinto de segurança.

Não peça nem aceite 

caro½a de estranho“.

«lhe sempre para o“ 

do‰s lado“ antes de 

atravƒssar a rua.

²erifique antes de atravƒssar 

se to‚o“ o“ vƒículo“ estão 

parado“ mesmo quando o 

sinal estivƒr vƒrde para v¾}ê.

¯aça a travƒssia 

sempre em linha reta.

Nunca coŒo‘ue a cabƒça 

para fo’a do vƒículo.
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 56. Discuta co¼ um coŒega qual 
no’ma de trânsito não está 
sendo cumprida po’ v¾}ês e que 
risco v¾}ês co’rem.

 55. F¾’me as palav’as relacio½adas 
ao trânsito co¼ as letras do 
quadro e depo‰s enco½tre-as no 
diagrama:

Pare

PR

AE

G§arda

Sinais

I

I AS

N S

Semáforo

Veículo

O

O
S Á

R
E

M

F

V
E

L O

U

Í

C

G
A

U A D

R

Placas

P
C

A A

S
L

Radar

R A

A D

R

Siga

A

GI

S

N J A P L A C A S C A V

C O N S T R U I R O C E

O S U M P I R S E Z F Í

L I P L A P T I R I X C

H N O X E A R G G S T U

E A G U A R D A V E W L

R I A Ç A E P B U M T O

M S Q G P I N T A Á A W

A T A F G Y H J L F H S

B W P O L K J H G O V D

D R A D A R B V Z R X A

S M E C R E T A R O A M
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 57. Pesquise e coŒe uma repo’tagem 
so|’e o trânsito em sua cidade.

 58. Escreva uma histó’ia co¼ b˜se na 
cena ab˜ixo:
Respo“tas pesso˜l.
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 59. Numere as cenas de aco’do co¼ 
as frases.

1. É necessário oŒhar para o“ 
do‰s lado“ antes de atravƒssar 
a rua.

2. ¬ó atravƒssar na faixa de 
segurança.

3. Pare!

4. Atenção!

5. ¬iga!

6. ¬iga as indicaçõƒs do guarda
de trânsito.

5

2

4

3
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Os Direitos da Criança 
e do Adolescente

®ireito à saúde.

6

1

Dia das Crianças – 12 de outubro
Existe um documento, criado em 1959, que tem 

como objetivo garantir que toda criança e todo 
adolescente tenham seus direitos respeitados.

Esse documento é chamado Declaração 
Universal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e apresenta dez princípios.
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®ireito à libƒrdade.

®ireito à co½v‰vòncia familiar e co¼unitária.

®ireito ao lazer.

®ireito à cultura.

®ireito à alimentação.

®ireito à educação.
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 60. C¾¼o se chama o do}umento que 
garante o“ direito“ da criança e 
do adoŒescente?
®eclaração Univƒrsal do“ ®ireito“ da C’iança.

 61. ²o}ê acha que esses direito“ são 
respeitado“? J§stifique.
Respo“ta pesso˜l.

®ireito à pro„issio½alização.

 62. Pinte as cenas que mo“tram 
o“ direito“ da criança sendo 
respeitado“.
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 63. C¾¼ seus coŒegas, estabƒleça 10 direito“ e 10 devƒres que v¾}ês co½sideram 
impo’tantes para uma co½v‰vòncia harmô½ica em sua escoŒa, sua 
co¼unidade e sua família.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

®ireito“ ®evƒres
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 64. Respo½da:

a) O que co¼emo’amo“ no dia 15 
de o§tub’o?
O dia do pro„esso’.

b) O que o“ no“so“ pro„esso’es 
no“ ensinam na escoŒa?
A ler, a escrevƒr, a calcular e a co½hecer 

melho’ o mundo em que v‰vƒmo“, etc.

c) C¾¼o v¾}ê acha que devƒmo“ 
tratar o“ pro„es so’es?
Respo“tas pesso˜is.

d) O que v¾}ê admira no seu 
pro„esso’?

 65. Escreva uma frase so|’e o seu 
pro„esso’.
Respo“ta pesso˜l.

 66. ̄ aça um desenho para ho¼enagear 
o“ pro„esso’es de to‚o o −rasil.

Dia do Professor – 15 de outubro
No dia 15 de outubro, em todo o território 

nacional, comemora-se o Dia do Professor. 
O professor tem um papel muito importante 

no futuro de uma nação. Ele nos ensina a ler, a 
escrever, a calcular e a conhecer melhor o mundo 
em que vivemos.
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 67. C¾¼plete as frases de aco’do co¼ 
o que v¾}ê leu:

a) ̄ o‰ o Marechal ®eo‚o’o

da Fo½seca quem pro}lamo§ 
a RepúbŒica do −rasil.

b) A RepúbŒica fo‰ pro}lamada no 
dia 15 de no¥ƒmb’o de 1889 .

c) Na RepúbŒica, é o presidente

quem go¥ƒrna o país.

 69. Escreva o no¼e do(a) atual 
presidente do −rasil.
Respo“ta pesso˜l.

 70. ¬e v¾}ê pudesse v¾”ar, quem 
escoŒheria para go¥ƒrnar o no“so 
país?
Respo“ta pesso˜l.

Proclamação da República – 15 de novembro
Durante muitos anos, o Brasil foi governado 

pelos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II. 
Muitos brasileiros desejavam mudar a forma de 

governo e iniciaram uma campanha para que o 
Brasil tivesse um governo republicano, isto é, 
eleito pelo povo.

No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal 
Deodoro da Fonseca proclamou a República. O 
Brasil passou a ser governado por um presidente 
eleito pelo povo. 

O primeiro presidente do Brasil foi o próprio 
Marechal Deodoro da Fonseca.

 68. Ligue co’retamente:

o primeiro •
presidente do
−rasil fo‰

 • D. Pedro II

 • ®eo‚o’o da ¯o½seca

 • ®uque de C{xias

na RepúbŒica, •
o presidente

 • não é eleito pelo 

po¥¾

 • é um imperado’

 • é eleito pelo po¥¾
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 71. Reco’te de jo’nais o§ rev‰stas 
uma fo”o do(a) atual presidente 
do −rasil e coŒe-a aqui. ®epo‰s, 
escrev˜ o no¼e dele(a).

 72. Pesquise e ano”e no espaço 
ab˜ixo a o¿inião de seus pais 
so|’e co¼o o(a) atual presidente 
está go¥ƒrnando no“so país.
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 73. Respo½da:

a) Qual é o maio’ símb¾Œo da 
no“sa Pátria?
É a −andeira Nacio½al.

b) E¼ que data co¼emo’amo“ o 
®ia da −andeira?
No dia 19 de no¥ƒmb’o.

 74. Escreva as co’es da no“sa 
b{ndeira e o significado de cada 
uma delas:

Dia da Bandeira – 19 de novembro
A Bandeira Nacional é o maior símbolo da 

Pátria. Ela foi instituída no dia 19 de novembro de 
1889. 

Cada cor que compõe nossa bandeira tem um 
signifi cado:

 ➔ o verde: as matas;

 ➔ o amarelo: o ouro;

 ➔ o azul: o céu estrelado;

 ➔ o branco: a paz.
Dentro do globo azul, encontramos uma faixa 

branca com a seguinte frase: “Ordem e Progresso”.

«rdem e Pro†resso

 75. Pinte a −andeira Nacio½al e 
escrev{  em seguida as palav’as 
que aparecem na faixa b’anca:

C¾’es Significado

vƒrde

amarelo

azul

b’anco

as matas

o o§ro

o céu estrelado

a paz
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 76. ²o}ê co½hece o Hino à −andeira 
Nacio½al? Pesquise e ano”e quem 
co¼pô“ a letra, a música e 
quantas estro„es ele tem.

Hino à −andeira Nacio½al

Letra: «lav¾ −ilac

Música: ¯rancisco −raga

Estrofes: 8

 77. Pesquise e escrev˜ no“ retângulo“ 
as ho’as em que no’malmente 
aco½tecem o hasteamento e o 
arriamento da b˜ndeira:

a) hasteamento o‰to ho’as

b) arriamento  dezo‰to ho’as

 78. C’ie um texto usando as seguintes 
palav’as:
Respo“ta pesso˜l.

b˜ndeira - Pátria - símb¾Œo 
«rdem e Pro†resso
19 de no¥ƒmb’o
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 79. Respo½da:

a) O que significa o Natal?
É a festa em que o“ cristão“ co¼emo’am 

o nascimento de Jƒsus C’isto.

b) E¼ que dia se co¼emo’a o 
Natal?
No dia 25 de dezemb’o.

 80. Escreva a maneira co¼o sua 
família co¼emo’a o Natal.
Respo“ta pesso˜l.

 81. Escreva uma mensagem de Natal 
para uma pesso{ de que v¾}ê 
go“ta muito. 
Respo“ta pesso˜l.

Natal – 25 de dezembro
O Natal é a festa em que os cristãos comemoram 

o nascimento de Jesus Cristo. 
A partir daí, surgiram vários símbolos que 

representam o Natal. São eles: a árvore, o Papai 
Noel, a vela, o sino etc. 
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