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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o segundo volume do Caderno Caminhos de 

Aprendizagens,  elaborado  para  os  estudantes  do  Ensino           

Fundamental da Rede Municipal de Educação de Niterói.   

O Caderno Caminhos de Aprendizagens pretende ser mais um 

recurso para auxiliar a construção contínua de conhecimentos e 

manter o vínculo do aluno com os saberes escolares.  Atentos ao fato 

de que nada substitui a interação entre aluno e professor, mas       

cientes dos limites que o distanciamento social impõe, utilizamos 

este material como importante ferramenta pedagógica neste         

momento. 

Reconhecemos que muitos alunos ainda não desenvolveram 

autonomia suficiente para estudarem sozinhos e, por isso,              

ressaltamos que precisarão de ajuda para o estabelecimento de uma 

rotina diária. Neste sentido, o envolvimento dos responsáveis será 

muito importante, inclusive ajudando o estudante também quanto 

aos cuidados com o material.  Esclarecemos que a escola irá solicitar 

a devolução do Caderno Caminhos de Aprendizagens com as ativida-

des realizadas pelos estudantes. 

Cordialmente, 

 

 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fundação Municipal de Educação 

Diretoria de 1º e 2º Ciclos 
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Olá, querido(a) estudante!  

Neste material, você vai experimentar formas dife-

rentes de explorar seus saberes e suas aprendizagens. A-

lém disso, será desafiado a descobrir muitas coisas inte-

ressantes… Pronto(a) para começar? 

Em nosso dia a dia, interagimos com os 

outros e com o mundo de diferentes ma-

neiras, e dessa forma, podemos expressar 

nossos sentimentos, manifestar nossos de-

sejos e ideias, aprender sobre a nossa cul-

tura e sobre nossa língua. Para isso, utiliza-

mos a linguagem. 

 

 

BLÁ, BLÁ, 

BLÁ 

A linguagem pode ser 

verbal, que é aquela que 

se expressa pelas palavras 

(escritas, faladas ou sina-

lizadas, como a língua 

dos surdos) ... 

BLÁ! 

Blá, blá, blá... BLÁ, BLÁ! 

 

E algumas vezes,  

utilizamos as linguagens  

verbal e não verbal juntas,  

uma complementando  

a outra. 

https://hubcriacao.com.br/2018/07/30/linguagem-digital  

http://danianepereira.blogspot.com/2014/09/  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/

A linguagem pode ser não verbal, 

que é a linguagem que utiliza as 

cores, os sons, as figuras, os ícones 

(como os emojis), os gestos.  

https://hubcriacao.com.br/2018/07/30/linguagem-digital
http://danianepereira.blogspot.com/2014/09/
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/6c0b9332-eb
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Uma das formas de interação 

são os textos, que podem ser orais 

ou escritos e têm diferentes objetivos. 

Quantos de nós nos reunimos com 

familiares para contação de histórias, 

fábulas, causos, para dividir receitas 

ou ouvir poesias? Mas estes textos 

não são iguais, não é mesmo? Uma 

poesia é diferente de um convite, por 

exemplo. Isso porque os textos pos-

suem algumas características que os 

definem. Os textos são encontrados 

em diferentes lugares, também cha-

mados de suportes. Por exemplo, um 

jornal pode ter diferentes textos co-

mo notícias, anúncios, poesias.  

      

  Além disso, lemos e escrevemos com diferentes intenções. Quando lemos, 

fazemos isso por vários motivos: para aprender coisas novas, para nos divertir, para 

saber como usar algum objeto etc. E escrevemos para comunicar alguma coisa pa-

ra alguém, para expressar nossos sentimentos, para registrar algo que não quere-

mos esquecer, entre outros.  Por isso, quando escrevemos, precisamos saber para 

quem escrevemos, o porquê, o que queremos dizer e onde o texto estará.  

     Neste caderno, vamos aprender um pouco mais sobre as lin-

guagens verbal e não verbal, a partir de alguns textos e ativida-

des. Esperamos que você aprenda muito e se divirta! Vamos en-

tão começar a nossa mais nova aventura? 

http
s://cidadania23.org.br/2020/01/31/ 

TÁ N
A H

ORA D
A H

ISTÓRIA
! 
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 Para começar, observe as seguintes obras: 

 

 

 

 

 

 

       

As obras que você observou foram  

produzidas pelo artista plástico Ivan Cruz.  

Você já ouviu falar dele?  

Vamos conhecê-lo?  

Ciranda—Óleo sobre tela—Ivan Cruz 
https://br.pinterest.com/pin/576742296010496497/ 

Pense  para responder! 

 

Você conhece a brincadeira das imagens acima? 

________________________________________________________________ 

Onde a conheceu? Com quem brincou?  

_________________________________________________________________ 

Se não a conhece, gostaria de conhecer? 

_______________________________________________________________________ 

Converse com seus familiares e peça para eles contarem se eles 

brincaram assim.  ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Conte nas linhas abaixo um pouco do que você sabia e do que descobriu sobre 

essa brincadeira. 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Brincadeira de Roda—Escultura—Ivan Cruz 
htztps://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/  

https://br.pinterest.com/pin/576742296010496497/
https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/
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Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 no subúrbio do Rio de 

Janeiro, e brincava pelas ruas de seu bairro como toda criança… 

 Amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do Direito, concluindo  

o curso em 1970, sem deixar de lado a pintura, o que demonstrou 

frequentando a Sociedade Brasileira de Belas Artes desde os anos 

60 e também fazendo visitas constantes ao MAM e ao Museu Na-

cional de Belas Artes. 

Em 1978, trocou o sucesso financeiro do Rio pela beleza natural de 

Cabo Frio: o sol, o mar e seus frutos contagiaram seu espírito. 

No ano de 1986 resolveu abandonar a advocacia e dedicar-se integralmente à produção 

artística. Lembrava que quando jovem, a primeira pintura que conheceu foi a de Portinari 

em sua fase geométrica. A sua preocupação constante foi com a criação. Sempre acredi-

tou ser o ecletismo a sua unidade, querendo criar e não copiar apenas.  Em 1990, se pre-

parando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus primeiros quadros com 

temas de sua infância, mais precisamente, suas brincadeiras. O primeiro quadro da série 

Brincadeiras de Criança, nasceu na Praça Porto Rocha – Cabo Frio, com o Título: “Crianças 

na Praça”. 

Retratando em suas telas: piões, crianças pulando corda, jogando bola de gude, pulando 

amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais… De 1990 até os dias atuais, 

Ivan Cruz pintou mais de 500 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas. Su-

as obras ganharam visibilidade e repercussão, tornando-se um projeto, que passou a reu-

nir em suas exposições não só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de 

brincadeiras e confecção de brinquedos, contadores de histórias, além de uma ambienta-

ção com músicas da época, cantigas de roda...   

Texto adaptado para fins didáticos. 

     http://brasilpelaeducacao.blogspot.com/p/biografia-de-ivan-cruz.html  

 

“A criança que não 

brinca não é feliz. Ao 

adulto que, quando 

criança não brincou, 

falta-lhe um pedaço 

no coração”. 

Ivan Cruz 

 

8 

http://brasilpelaeducacao.blogspot.com/p/biografia-de-ivan-cruz.html


 9 

 

 

Agora o artista é VOCÊ! 
Faça um desenho  

bem bonito e colorido  
da sua brincadeira  

preferida! 

 Como dito anteriormente, podemos inte-
ragir com o outro utilizando as palavras, como 
numa conversa ou num texto escrito, mas tam-
bém podemos fazer isso e expressar nossos sen-
timentos e ideias através de gestos, do nosso 
corpo, e também por meio de imagens, como 
fotografias, desenhos, pinturas, esculturas. Por 
isso, temos uma linguagem muito importante 
que é a linguagem artística, que nos possibilita 
viver diversas emoções e fazer leituras diferen-
tes também. A linguagem artística se divide em: 
artes visuais, teatro, música e dança. 

E você? De qual linguagem 

artística mais gosta? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Você gosta de dançar? Que rit-

mo?  

________________________________ 

________________________________ 

Você já assistiu a uma peça de teatro ou 
dramatização de uma história? Onde foi? 
Você se lembra de algum detalhe? Conte 
para nós! 

https://www.osaogoncalo.com.br/cultura-e-lazer/79229/mac-
niteroi-esta-entre-as-10-construcoes-mais-influentes-dos-
ultimos-50-anos  

Itapuca Antônio Machado 2019 h
tt

p
:/
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n
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p
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t.
co

m
/ 

 

 

https://www.osaogoncalo.com.br/cultura-e-lazer/79229/mac-niteroi-esta-entre-as-10-construcoes-mais-influentes-dos-ultimos-50-anos
https://www.osaogoncalo.com.br/cultura-e-lazer/79229/mac-niteroi-esta-entre-as-10-construcoes-mais-influentes-dos-ultimos-50-anos
https://www.osaogoncalo.com.br/cultura-e-lazer/79229/mac-niteroi-esta-entre-as-10-construcoes-mais-influentes-dos-ultimos-50-anos
http://antoniomachadoartes.blogspot.com/
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Você gosta de música ? Qual tipo prefe-
re?  
__________________________________
__________________________________ 
Qual o seu cantor ou cantora preferido?  
__________________________________
__________________________________ 
Que tal escrever a letra da música que 
você mais gosta? 
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Você já foi a alguma exposição 

de artes? Onde? Do que mais 

gostou? Caso ainda não tenha 

ido, gostaria de ir?  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

O pensador de Planos Infalíveis 
Maurício de Sousa— 

Você sabia? 
A exposição História em Quadrões – Pinturas de Mauricio de Sousa foi realizada primeiramente na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, em outubro de 2001, em seguida foi para o Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes e depois este-
ve nas cidades de: Salvador, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia e Recife. Inspirada em 37 obras de grandes artistas 
nacionais e internacionais, as reproduções foram pensadas para divulgar e ensinar arte para as crianças  de uma maneira 
diferente. Em algumas dessas cidades, o público pôde visitar a mostra gratuitamente e crianças e jovens puderam partici-
par de oficinas e cursos de desenho, pintura, música e confecção de bonecos, e ainda puderam ouvir um pouco sobre 
este projeto do próprio Mauricio de Sousa. 
Texto adaptado para fins didáticos de IMBROISI, Margaret; MARTINS, Simone. Os Quadrões de Mauricio de Souza. História das Artes, 2020. Disponível 
em: <https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/os-quadroes-de-mauricio-de-souza/>. Acesso em 31 Jul 2020.  

O Pensador—Rodin 
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 Quando você assiste a 
uma peça de teatro ou vai ao 
museu observar uma exposição, 
quando vê esculturas, pinturas, 
lê poesias, cartuns, assiste a es-
petáculos de dança, etc… Tudo 
isso faz parte daquilo que se 
entende por arte. Mas, afinal, 
qual o significado dessas obras e 
sua contribuição para a cultura? 
A linguagem artística expressa-
se e provoca variadas interpre-
tações.   

Ivan Cruz, por exemplo, em 1986, resolve abandonar a 

advocacia e se dedicar integralmente à produção artísti-

ca e lembra que, quando jovem, a primeira pintura que 

conheceu foi de Portinari em sua fase geométrica. Reco-

nhecido mundialmente, esse artista plástico, recebeu 

prêmios e participou de inúmeras exposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha uma das duas obras de artes de Candido Portinari . Observe, 
aprecie! 

O que você sente? Que tipos de sentimentos ela desperta em você? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Palhacinhos na gangorra—1957 Pipas—1941  
Como já falamos, a lingua-

gem artística se expressa 

de diferentes maneiras 

como as artes visuais.  

Vamos apresentar dois 

artistas muito interessan-

tes aqui. Será que você já 

ouviu falar deles? 

 
Vincent Van Gogh (1853-1890) que  foi um pintor holan-
dês do final do século XIX e um dos maiores artistas do 
pós-impressionismo. Seus trabalhos só foram valoriza-
dos depois de sua morte e tiveram grande influência na 
arte do século seguinte, sobretudo no movimento ex-
pressionista. É considerado um verdadeiro gênio da 
pintura. Mesmo tendo uma carreira relativamente curta 
como pintor, produziu intensamente, nos deixando um 
legado impressionante e carregado de sentimento. 
 TANCREDI, Silvia. "Vincent Van Gogh"; Brasil Escola. Disponível em: https://
brasilescola.uol.com.br/biografia/vincent-van-gogh.htm. Acesso em 06 de 
julho de 2020. 

Noite Estrelada - 1889 - Fonte: MoMa, João Azevedo, acervo pessoal, 2010. 

Em seu quadro chamado Noite estrelada 

(1889), Van Gogh retratou o que via da ja-

nela do seu quarto. Faça uma análise da 

obra e escreva o que você consegue identi-

ficar nela.  Ressalte também as cores pre-

dominantes. 

___________________________________

_________________________________ 

___________________________________

_________________________________ 

__________________________________ 

 

Através desta obra podemos ver a beleza 

de uma paisagem. Agora é sua vez! Retrate 

a imagem que observa de sua janela à noi-

te. Se possível fotografe, mas também vale 

usar outra técnica de sua preferência, co-

mo a pintura com giz de cera, canetinha 

hidrocor ou lápis de cor. Dê vez à sua criati-

vidade ! 

Temos um espaço especialmente reservado 

para isso na próxima página! Vamos lá? 
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          ESPAÇO DE CRIAÇÃO!     

 
 

Você sabia que… 
Uma outra forma de lingua-

gem muito conhecida é a fotografia?
Uma foto também é um texto, pois a 
partir dela atribuímos sentidos e expo-
mos nossos sentimentos. Ao fotogra-
farmos, apresentamos o nosso olhar 
sobre um lugar, um objeto, ou sobre 
alguém. A fotografia também pode ser 
uma obra de arte!  
 Vamos apresentar algumas fo-
tos de Niterói. Será que você conhece 
esses lugares? Após observá-las, escre-
va o que você sentiu ao vê-las.  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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 Escultura s/título 2008 
https://www.institutotomieohtake.org.br/o_instituto/tomie)ohtake Acesso em 05-
/07/2020. 

ESPAÇO DE CRIAÇÃO!      

 

Veja a escultura de Tomie Ohtake e observe bem o contraste do colorido da 

obra com a paisagem ao fundo. Escreva o que acha que a obra está repre-

sentando. Em seguida aproveite este tempo de isolamento social e desenhe 

do seu jeito e com suas habilidades a obra de Tomie Ohtake. Pinte com ca-

pricho, observando bem o contraste do colorido da escultura com a paisa-

gem ao fundo. 

Tomie Ohtake. Ela nasceu em Kyoto – Japão em 
1913 e morreu em São Paulo em 2014. Foi uma 
artista plástica japonesa naturalizada brasileira e 
uma das principais representantes da arte abstra-
ta. Viveu 101 anos trabalhando sempre e sua obra 
é composta de pinturas, gravuras e esculturas. 
Está entre as mais importantes mulheres artistas 
brasileiras. Na imagem ao lado podemos ver o 
monumento de Tomie Ohtake que está localizado 
no Emissário Submarino em Santos, na cidade de 
São Paulo. Essa escultura confeccionada em aço. A 
obra  tem 20 metros de comprimento, 15m de 
altura e 2m de largura, e foi criado em 2008 para 
comemorar os 100 anos da imigração japonesa no 
Brasil. 
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Observe o semáforo(sinal de trânsito) e escreva o que significam as cores pa-

ra os pedestres e para os motoristas: 

CORES PEDESTRE MOTORISTA 

VERMELHO     

AMARELO     

VERDE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ________________________        _________________________      _________________________ 

 

   _______________________          _________________________      _________________________ 

14 

As faixas de pedestres também são uma forma de linguagem.  Você sabe o que elas 
comunicam aos motoristas e aos pedestres? Escreva nas linhas abaixo: 

As placas de sinalização são exemplos de linguagem não verbal.                             
Será que você conhece o sentido das placas abaixo? 

 Como dissemos anteriormente, a linguagem não ver-
bal também nos permite atribuir sentidos, ou seja, en-
tendermos suas mensagens mesmo que não tenha pala-
vras escritas, mas compreendemos o que  as cores, as 
formas, os gestos, os sons querem comunicar. Um e-
xemplo de linguagem não verbal é o sinal de trânsito. 
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 As imagens abaixo mostram um outro tipo de linguagem: Libras, que é a abreviação da 
Língua Brasileira de Sinais. Esta é uma linguagem usada pelos surdos brasileiros, utilizando 
gestos e sinais em substituição à língua oral.  Usada pela comunidade de surdos, a língua de 
sinais foi reconhecida em 2002. Portanto, é uma língua oficial.  

Fonte do texto: https://www.infoescola.com/comunicacao/lingua-brasileira-de-sinais-libras/ 

DESAFIO!!! 

Observe o sinal que representa o nú-
mero, descubra na coluna da direita o no-
me do número e relacione-os: 

https://brainly.com.br/tarefa/13376681  

 

Observe as imagens 
abaixo. 
O que as figuras repre-
sentam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

canaldoensino.com.br 

E essa linguagem, 
você conhece? 

https://www.infoescola.com/comunicacao/lingua-brasileira-de-sinais-libras/
https://brainly.com.br/tarefa/13376681
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 Com a difusão da informática, surgiu outra forma de linguagem: a digital.  É por 

meio da evolução da linguagem digital que podemos também armazenar, traduzir e 

transmitir informações, usando computadores, smartphones e outros meios eletrônicos. 

Os emojis são imagens que representam sentimentos, palavras ou expressões. Será que 

você sabe o que eles querem dizer?  

VOCÊ SABIA? 
A palavra emoji vem do japonês,  a 
partir da junção de dois ter-
mos “imagem + letra” e servem nor-
malmente para representar expressões 
faciais, sentimentos, lugares, climas e 
até objetos em nossas mensagens ele-
trônicas no dia-a-dia.  
Os primeiros emojis foram criados no 
Japão, no fim dos anos 90, pelo cientis-
ta da computação Shigetaka Kurita, 
quando a internet ainda estava come-
çando a tomar forma e se popularizou 
na década atual,  a partir de sua inclu-
são em smartphones com sistema iOS 
e Android.  
https://sergiomercesblog.wordpress.com/2016/10/14/
conheca-o-significado-dos-emojis-mais-comuns/  
Acesso em 31/07/2020 

 

 

É importante lembrar que os emojis são, geral-

mente, utilizados junto com os textos escritos, para 

complementá-los. Um outro tipo de texto em que as 

palavras estão juntas com símbolos ou desenhos é a 

carta enigmática. Você já ouviu falar? 

Cartas enigmáticas   

Representam um jogo de linguagem, que reúne palavras (ou parte delas) e figu-
ras. Esta combinação compõe um enigma que, quando revelado, transforma a leitura de 
um texto em uma brincadeira interpretativa, entre símbolo e escrita.  

 

O que está escrito na carta, você terá que 
decifrar...Use as linhas abaixo para regis-
trar . 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 SUA VEZ!!! 

https://sergiomercesblog.wordpress.com/2016/10/14/conheca-o-significado-dos-emojis-mais-comuns/
https://sergiomercesblog.wordpress.com/2016/10/14/conheca-o-significado-dos-emojis-mais-comuns/
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Leia o texto retirado do Facebook de uma a-
dolescente e responda as perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você conseguiu entender a mensagem do 
texto? _______________________________ 

Reescreva essa mesma mensagem como se 
fosse fazer um texto para a sua escola: 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 Vamos aprender mais sobre Histórias em quadrinhos? 
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 A linguagem digital tem-se mos-

trado uma grande aliada nesses vários 

espaços como a escola, a família e o 

trabalho. Hoje, buscamos empregos, 

conectamo-nos com pessoas do mun-

do inteiro, lemos livros (e-books), as-

sistimos noticiários, vemos vídeos, fil-

mes, séries, testamos a veracidade 

das informações e pesquisamos qual-

quer tipo de assunto que queiramos 

conhecer. Enviar uma mensagem pelo 

WhatsApp, deixar um recado de ani-

versário no Facebook para aquele ami-

go que não vemos há tempos, atualizar 

o Instagram com registros fotográficos 

de momentos interessantes, são ações 

que tornaram-se mais que corriqueiras, 

tornaram-se necessárias e isso só quer 

dizer uma coisa: as pessoas gostam 

de interagir com o mundo ao seu redor! 

    Outros textos em que as 

linguagens verbal e não ver-

bal estão juntas são as his-

tórias em quadrinhos e as 

tirinhas. Nestes textos, além 

de lermos as palavras, pre-

cisamos ficar atentos aos 

desenhos e expressões dos 

personagens, aos cenários 

onde as histórias aconte-

cem, aos tipos de balões... 

Algumas histórias possuem 

apenas a linguagem não 

verbal, ou seja, não têm tex-

tos escritos, mas ainda as-

sim entendemos sua men-

sagem!  

 

                      

https://www.facebook.com/tirinhadamonica59/photos/curta-tirinhas-da-turma-da-m%C3%B4nica/757787320974183/
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 Observe a tirinha abaixo: 

 

Agora, responda: 

Do que a Mônica e o Cebolinha estão brincan-
do? 

_____________________________________ 

Qual a expressão da Mônica no primeiro qua-
drinho? 

_____________________________________ 

A expressão do Cebolinha revela qual senti-
mento? 

_____________________________________
_____________________________________ 

Por que o Cebolinha não quer mais participar 
da brincadeira? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

As tirinhas são encontradas em jornais, 
revistas e em sites da Internet. São uma sequên-
cia de quadrinhos que geralmente fazem uma 
crítica aos valores sociais ou apenas trazem uma 
visão humorada sobre algum assunto. Pode-se 
dizer que são como as histórias em quadrinhos, 
porém bem mais curtas.  

Você lembra onde  leu pela primeira vez 
uma tirinha? 

___________________________________ 

Alguém apresentou para você este tipo de 
leitura?_____________________________ 

Você conseguiu perceber esse tom de críti-
ca ou essa visão humorada das tirinhas? 

___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Fonte: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira195.htm 

Para cada tirinha uma mensagem. Escreva o que você entendeu ao ler cada 
uma das tirinhas: 

http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira195.htm
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Como dito anteriormente, as tirinhas seriam como os quadri-

nhos, porém menores. E quadrinhos, qual a definição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2012/03/27/chuva-sabedoria-do-calvin/ 

A História em quadrinhos é a arte de 
apresentar textos com duas formas de lin-
guagem: o desenho e a escrita. Os persona-
gens são apresentados dentro de quadrinhos 
e a interação entre eles é escrita dentro de 
diferentes tipos de balões. 

Qual é o seu personagem de história 
em quadrinhos preferido? Por quê? 
____________________________________  

 
Que tal desenhá-lo aqui?  
 
Muitas histórias em quadrinhos são 

apresentadas em revistas, que contém várias 
delas e são também conhecidas como revis-
tas em quadrinhos ou gibis. 

E você? Já leu algum gibi? Qual? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2012/03/27/chuva-sabedoria-do-calvin/


 20 

 

 

 
VOCÊ SABIA? 
Brasileiro concorre ao “Oscar das HQs” com quadrinho sobre escravidão. 

 

 

 

Tanto nos quadrinhos como nas tirinhas, os balões são muito importantes. Eles podem 

conter textos, imagens, sinais e símbolos. Possuem formatos diferentes,  de acordo com o 

que se deseja expressar como falas, pensamentos, emoções de cada personagem. Há 

vários formatos de balões, sendo o mais comum o balão de fala, que pode variar de acor-

do com as intenções do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ SABIA? 
 

Brasileiro concorre ao “Oscar das HQs” com quadrinho sobre escravidão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O paulistano Marcelo D’Salete é o único brasileiro no evento considerado o mais importante 
dos quadrinhos, o prêmio Eisner. Ele foi indicado na categoria melhor edição americana de material 
estrangeiro, pela graphic novel Cumbe, publicada em 2014 pela editora Veneta.   

O autor já trabalha na área há 20 anos e fez uma pesquisa profunda sobre a cultura banto, ori-
ginal do Congo e de Angola. Uma das suas principais motivações para abordar o tema é a falta de mate-
rial sobre o assunto nos quadrinhos, especialmente sob a perspectiva das pessoas escravizadas.  

                                                                                 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/brasileiro-concorre-ao-oscar-das-hqs-com-quadrinho-sobre-escravidao/ 

W
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Leia a tirinha e explique 
 se o  Cascão teve  o pedi-
do de socorro atendido. 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
____________________ 
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TIPOS DE BALÕES 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/brasileiro-concorre-ao-oscar-das-hqs-com-quadrinho-sobre-escravidao/
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Agora é sua vez! Complete os balões com as falas dos personagens, e não esqueça de 

consultar o significado deles na página anterior! Depois você pode colorir as tirinhas. 

Ufa! Quanta novidade!!! Seja você o autor do 
seu quadrinho! Crie agora a sua própria história 
em quadrinhos com os seus personagens. 

Daremos um  passo a passo para montagem da 
página: 

1º Você precisará saber primeiro quantos qua-
drinhos sua história terá; 

2º Pegue uma folha branca e divida em três par-
tes como mostra a figura: 

 

 

 

 

3º Agora dobre a sua folha ao meio na horizon-
tal, você ficará com seis quadrinhos:  

 

 

 

 

4º Pense em um roteiro; 

5º Não esqueça dos balões e o que cada um 
deles significa. 

   Caso queira aumentar a sua história. 
precisará de duas folhas e poderá usá-
las também para fazer uma capa. Veja 
abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agora é só começar! 

Observou que em uma das  imagens 
aparece  um número fracionário? 

Olhando as imagens você conseguiria 
dizer qual seria esse número?  
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 Os personagens a seguir são bastante conhecidos. Você sabe quem são? 

Identifique-os, colocando o nome de cada um deles dentro dos balões! 

 

 

 

 

 

 

 

Você já conhecia esses personagens? Conte para a gente se foi através de 

alguma propaganda, gibi ou filme… 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com/2010/07/historias-em-quadrinhos.html  

 
Os personagens de Maurício de Sousa que você identificou nos balões acima  possuem ca-
racterísticas bem marcantes. Vamos identificá-los a partir de algumas dicas? 

É baixinha e brigona. Está sempre com um coelhinho na mão: Ela é a _________________ 

Tem planos mirabolantes para tirar o coelhinho da mão de sua amiguinha. Ele é  o ________ 
____________________ 

Ele é amigo e companheiro, menos quando o assunto é água. Ele é o _________________ 

Ela é alegre, divertida e comilona. Ela é a ____________________. 

VOCÊ SABIA? 

Os personagens da turma da 
Mônica cresceram! Acredite se quiser, 
mas já faz mais de 10 anos que a Tur-
ma da Mônica Jovem (TMJ) começou. 
A publicação, iniciada em 2008, mostra 
as crianças do Limoeiro já adolescen-
tes, e em um estilo bem diferente do 
normal. A aposta inusitada da Maurí-
cio de Souza Produções foi desenhar 
os personagens clássicos no estilo dos 
mangás japoneses  que buscam dialo-
gar com o público pré-adolescente. O 
objetivo era atrair o  antigo público.  

Texto adaptado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Turma_da_M%
C3%B4nica_Jovem 

Identifique os personagens da Turma da Mônica Jovem 

  
 

 

https://super.abril.com.br/cultura/as-5-melhores-sagas-da-turma-da-monica-jovem/ 
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http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com/2010/07/historias-em-quadrinhos.html
https://super.abril.com.br/cultura/as-5-melhores-sagas-da-turma-da-monica-jovem/


 23 

 

 Você reconhece esses personagens, agora adolescentes? O que você imagina que 

hoje eles podem fazer sozinhos e que antes não podiam? Escreva sobre isso. 

www.ptquizur.com  

O que você acha de criar uma história com os personagens da “Turma da Mônica 

Jovem”? Use a imaginação! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Mauricio de Sousa nasceu em 27 de outubro de 1935 em Santa Isabel, município do estado de São Pau-
lo. Filho do barbeiro (mas poeta e pintor por vocação) Antônio Mauricio de Sousa e da poetisa Petroni-
lha Araújo de Sousa, o cartunista cresceu em um ambiente repleto de arte, livros e cultura. 
Ainda muito pequeno, Mauricio mudou-se com a família para Mogi das Cruzes, cidade vizinha. Sua mãe 
o ensinou a ler, utilizando como material os balões de gibi que seu pai trazia para casa. Sua infância foi 
marcada por pescarias, brincadeiras de rua e nas casas de seus vizinhos. 
Conforme foi crescendo, Mauricio passou a desenhar cartazes e pôsteres, alguns dos quais integraram 
jornais de Mogi. Ele queria viver de seus desenhos. 
Em 1954, aos 19 anos de idade, Mauricio se mudou para a capital paulista e começou a procurar em-
prego como ilustrador. Chegou até a redação do antigo jornal Folha da Manhã oferecendo seus servi-
ços mas, em vez disso, conseguiu uma vaga de repórter policial. 
Ele exerceu a função por cinco anos, realizando muitos plantões e ilustrando suas reportagens com 
desenhos próprios que faziam muito sucesso entre os leitores do veículo. Em 1959, sua primeira tirinha 
foi publicada na imprensa, no jornal Folha da Tarde, do mesmo grupo editorial da Folha da Manhã. A 
ilustração trazia suas primeiras personagens, o cão Bidu e Franjinha. 
Antes de perder seu emprego como cartunista na Folha da Tarde, veículo em que publicava semanal-
mente suas tirinhas, Mauricio decidiu ampliar o leque de personagens nas histórias de Bidu e Franji-
nha. 
Em 1960, desenhou a coadjuvante Cebolinha, que sempre falava errado (ou elado?). Em 1961, foi a vez 
do Cascão. Mais personagens foram surgindo, mas todas eram do gênero masculino. Até que Mauricio 
foi confrontado pela ausência de mulheres em suas tirinhas e, em 1973, desenhou a Mônica, seu maior 
sucesso. 
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/05/mauricio-de-sousa-conheca-trajetoria-do-criador-da-turma-da-monica.html 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

BIOGRAFIA 

Você saberia dizer quem idealizou esses personagens? Isso mesmo! Vamos conhecer mais 

sobre Maurício de Sousa! 
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http://www.ptquizur.com
https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/05/tudo-o-que-voce-sabe-sobre-genero-esta-errado.html
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/05/mauricio-de-sousa-conheca-trajetoria-do-criador-da-turma-da-monica.html
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 Uma biografia é uma narração escrita 
da vida de alguém(que pode ser mais 
ou menos desenvolvida, dependendo 
dos dados que se conhecem). Logo, a 
pessoa sobre quem se vai escrever pas-
sa a designar-se biografado.  

O texto que você leu é uma parte da  biografia de Maurício de Sousa. 

Agora que você já leu a biografia do criador da Tur-
ma da Mônica, teve alguma informação sobre ele 
que você achou mais interessante? Qual foi? 

__________________________________________
__________________________________________

Agora, organize as informações sobre o Maurício de Sousa na 
tabela abaixo,  destacando alguns dados informados sobre ele. 

Data e local de nascimento: 

 

  Nome do pai: 

 

Nome da mãe: 

 

  Como aprendeu a ler: 

 

  O ambiente em que ele cresceu 

 

O que fazia na infância: 

 

Onde foi seu primeiro emprego e o que fazia 

 

Onde e em que ano  foi publicada sua primeira 
tirinha 

 

Personagens lançados em  1960 e 1961 

 

  Seu personagem de maior sucesso 

 

Falamos e aprendemos sobre biografia. E AUTOBIOGRAFIA, você sabe o que é? 

Autobiografia 

 
Vida de uma pessoa escrita 

por ela mesma. 
 

Dicio.com.br 

https://www.dicio.com.br/
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https://www.dicio.com.br/autobiografia/
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 Observe a imagem: 

 
 

Gosto muito... 

Não gosto nada.. 

Ri muito de... 
Fonte da imagem: https://matogrossomais.com.br/2020/04/03/escrever-sua-biografia-pode-ser-um-bom-projeto-para-criancas-em-quarentena/ 

Você observou que na imagem acima há várias perguntas produzidas pelas crianças? 
Essas perguntas podem ser o início da construção de um relato chamado autobiografia.. Olha 
que desafio legal! Que tal agora  escrever um pouco sobre você, iniciando uma autobiografia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

GENTE TEM NOME E SOBRENOME 

Toquinho 

Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 

Coisas não têm sobrenome 
Mas a gente sim 

 
Todas as flores têm nome 

Rosa, camélia e jasmim 
Flores não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

 
Quem tem apelido, Dedé, Zacarias 

Mussum e a Fafá de Belém 
Tem sempre um nome e depois do 

nome 
Tem sobrenome também 

 
Todo brinquedo tem nome 

Bola, boneca e patins 
Brinquedos não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

O Chico é Buarque, Caetano é 
Veloso 

O Ari foi Barroso também 
E tem os que são Jorge, tem o 

Jorge Amado 
Tem o outro que é o Jorge Bem 

Coisas gostosas têm nome 
Bolo, mingau e pudim 

Doces não têm sobrenome 
Mas a gente sim 

 
Renato é Aragão, o que faz confusão 

Carlitos é o Charles Chaplin 
E tem o Vinícius que era de Moraes 

E o Tom brasileiro é Jobim 

Quem tem apelido, Zico, Maguila 
Xuxa, Pelé e He-man 

Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também. 

Quer ouvir a música de Toquinho? Então 
acesse: 
https://www.youtube.com/
watch?v=hDkp5gTwmio 

https://matogrossomais.com.br/2020/04/03/escrever-sua-biografia-pode-ser-um-bom-projeto-para-criancas-em-quarentena/
https://matogrossomais.com.br/2020/04/03/escrever-sua-biografia-pode-ser-um-bom-projeto-para-criancas-em-quarentena/
https://www.youtube.com/watch?v=hDkp5gTwmio
https://www.youtube.com/watch?v=hDkp5gTwmio
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 Conversando sobre “GENTE TEM NOME E SOBRENOME”. 
 

O autor desse poema / canção é um conhecidíssimo 

compositor chamado Toquinho. Na letra da música, 

ele cita vários nomes. Quais são eles? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Além dos nomes de pessoas, aparecem também na 

letra da música: nomes de coisas, flores,brinquedos, 

doces. Liste-as abaixo: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Há também os sobrenomes. Liste-os aqui: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

E ainda no poema/canção o autor enumera alguns 

apelidos. Escreva-os: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

VOCÊ SABIA? 

 

 Nomes, nomes, nomes ... 

NOMES por toda parte... 

Os  nomes de pessoas, coi-

sas, objetos, lugares, senti-

mentos e outros são chama-

dos de SUBSTANTIVOS. 

AMOR 

D
O

R
 P

E
R
FU

M
E
 

SAUDADE 

Você conhece o autor da música Gente tem nome e sobrenome?  O apelido de-
le é Toquinho, mas qual será seu verdadeiro nome? E a origem do seu apelido? 
Vamos descobrir? 

 Como você descobriu, o nome do autor da mú-
sica é Antonio, mas ele ficou conhecido por seu apeli-

do. Um apelido pode ser  legal, quando gostamos dele, 
porque são carinhosos. Mas há apelidos que podem 
gerar mágoas, discriminação e tristeza, e isso não é 

legal, não é mesmo? 

Agora, responda: 

Você tem algum apelido carinhoso? Qual?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Você já recebeu um apelido que não gostou? 
Como foi?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

O que você acha sobre colocar apelidos nas 
pessoas? Quais precisam ser os cuidados? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

VOCÊ SABIA? 
Quando o apelido incomoda e deixa o colega triste, isso é  BULLYNG.  

https://www.mpsc.mp.br/campanhas/bullying  

BRIN
QUEDO 

MARIA 

NIT
ERÓI 

De onde vem o apelido 
“Toquinho”? 

 
  Por Dilva Frazão 
Toquinho é um cantor, com-
positor e violonista brasileiro, 
conhecido pelas parcerias 
musicais com o poeta Vinícius 
de Moraes. 
Antônio Pecci Filho nasceu em 
São Paulo, no dia 6 de julho de 
1946. Filho de Antônio Pecci e 
de Diva Bondeolli Pecci, des-
cendentes de italianos. 
Por ser uma criança pequena 
era chamado pela mãe de 
"meu toquinho de gente", o 
que acabou se tornando seu 
nome artístico. 
Fonte: https://www.ebiografia.com/toquinho/ 
Texto adaptado para fins didáticos em 21/-
07/2020.  

https://www.mpsc.mp.br/campanhas/bullying
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 Portanto, como bem disse o autor:”Gente tem nome e sobrenome”. Você sabia que, 

quando nascemos, precisamos ser registrados e passamos a ter um documento chamado 

de certidão. Peça para seus familiares mostrarem a você a sua Certidão de Nascimento. 

Depois, a partir do modelo abaixo, complete com informações sobre você. 

Veja as informações em sua certidão e escreva: 

Seu nome: ____________________________________________________ 

Nome da mãe: ________________________________________________ 

Avós maternos: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Nome do pai: _________________________________________________ 

Avós paternos: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Qual o dia, mês e ano do seu nascimento? __________________ 

______________________________________________________________ 

Você considera importante ter 
uma certidão de nascimento? E 
o que faz você ter essa opini-
ão? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
______________________
   

Algumas outras questões para você pensar... 

Se você tivesse nascido cinco anos antes do seu ano de nasci-
mento, quantos anos você teria hoje? __________ 

E cinco anos depois do ano do seu nascimento, 
quantos anos teria hoje? ______________ 

Vamos pensar um pouco mais sobre este docu-
mento, a Certidão de Nascimento? 
 
Para que serve este documento? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Porque nela estão escritos os nomes dos seus pais e avós?
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Você conhece alguém que teve dificuldades para ter  uma Certi-
dão de Nascimento? Pergunte a algum familiar. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Além da certidão de nascimento, você conhece algum outro do-
cumento de identificação pessoal? Qual? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Peça para ver a certidão de nascimento de alguém mais velho, 
como seus avós ou tios e compare com sua certidão de nasci-
mento. Há alguma diferença? Descreva abaixo. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
__________________________________________________ 

http://unespciencia.com.br/2017/10/01/opiniao-90/  

http://unespciencia.com.br/2017/10/01/opiniao-90/
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 O texto que você leu: 
“Gente tem nome e sobrenome” 
é a letra de uma música, e foi es-
crita em forma de poesia. Neste 
caso, utilizou as palavras, ou seja, 
é um texto verbal. Vamos apren-
der mais sobre poesia?  

Escolhemos para a próxima leitura 
a poesia de um autor chamado 
Pedro Bandeira que também fala 
sobre os nomes...  

 

VOCÊ SABIA? 

A POESIA é uma das expressões artísticas onde 

o leitor/ouvinte traz para o texto a sua impressão, o seu 

sentimento, a sua emoção. É uma sensação de liberda-

de, de deleite, sem contar as muitas possibilidades na 

criação de uma poesia, que pode preocupar-se em ser 

rimada ou não, ser pequena ou não e até se é em forma 

de versos ou não! Há na poesia musicalidade, ar-

te,imagens...enfim, poesia é falar para o outro o que 

você sente! 
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 Essa poesia fala sobre um menino que 

não gostava do nome dele, não é mes-

mo? A partir da poesia, ele expõe seus 

sentimentos em relação à escolha dos 

nomes…  
 

Que tal saber mais sobre o seu nome? 

Pesquise e escreva: 

 

Quem escolheu o seu nome? 
_______________________________ 
 
Por que esse nome foi escolhido? 
_______________________________ 
 
Qual o significado dele? ___________ 
_______________________________ 
 
Você gosta do seu nome? Por quê? 
________________________________
________________________________
_____________________________ 
Se pudesse escolher outro nome, qual 
seria?___________________________ 
_______________________________ 

     Como podemos perceber, a poesia permite que expressemos nossas opiniões e sentimen-

tos a respeito de tudo! Experimentar essa liberdade fez, em muitos momentos da nossa histó-

ria, em muitos lugares do mundo, que dessa forma de expressão artística surgissem outras 

possibilidades, outras maneiras de apresentação das poesias, inclusive esteticamente falando. 

     Uma dessas possibilidades é a poesia concreta (ou poema concreto) surgido no século 

XX, em meados da década de 50, em São Paulo, influenciado pelo movimento artístico e cultu-

ral da Europa. 

                               NOME DA GENTE   
               Pedro Bandeira 

 

 Porque é que eu me chamo isso 
E não me chamo aquilo? 
Por que é que o jacaré 
Não se chama crocodilo? 
 
Eu não gosto 
 do meu nome, 
não fui eu 
quem escolheu. 
Eu não sei  
porque se metem 
com um nome 
que é só meu! 
 

O nenê 
que vai nascer 
vai chamar 
como o padrinho, 
vai chamar como o vovô, 
mas ninguém 
vai perguntar  
o que pensa  
o coitadinho. 

Foi meu pai quem decidiu 
que o nome fosse aquele. 
Isso só seria justo 
se eu escolhesse  
o nome dele! 
 
Quando eu tiver um filho, 
não vou por nome nenhum. 
Quando ele for bem grande, 
Ele que procure um! 

O que faz uma poesia ser caracterizada co-

mo concreta é que o verso tradicional é 

substituído por uma construção que explora 

os recursos sonoros, visuais e, principal-

mente, a disposição das palavras na página. 

 

http://metodologiadaalfabetizacao.blogspot.com/2015/09/sequencia-didatica-partir-de-jogo.html
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 Atualmente, um dos grandes nomes da poesia concreta é o cantor e compo-

sitor Arnaldo Antunes. Que tal ler uma poesia dele? 

As coisas 
 
Arnaldo Antunes e Gilberto Gil 

 
As coisas têm peso, 
massa,  volume, tamanho, 
tempo, forma, cor, 
posição, textura, duração, 
densidade, cheiro, valor. 
Consistência, profundidade, 
contorno, temperatura, 
função, aparência, preço, 
destino, idade, sentido. 

As coisas não têm paz. 

Que tal ouvir a poesia “As coisas”, na voz de Ar-
naldo Antunes? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6zbNzazCMs  

 

 

Depois de conhecer um pouco mais a 

poesia concreta, o que você acha de 

fazer a sua? Escolha o seu estilo e 

crie!!! 

Yann Baruque 

https://www.youtube.com/watch?v=f6zbNzazCMs
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 Como já dissemos, a linguagem se apresenta de diversas maneiras. Os 
múltiplos sinais e símbolos que utilizamos na matemática também são conside-
rados linguagem. Esta forma de linguagem está presente em nosso cotidiano 
através de vários materiais e situações concretas. Observamos sua presença 
em jornais, revistas e panfletos de propaganda, por exemplo. A utilização des-
ses múltiplos materiais nos possibilita trabalhar com leitura, interpretação de 
textos, análise de informações e leitura de gráficos, ligados a diversos assun-
tos do nosso dia a dia.  
 
 

Vamos pensar numa situação ocorrida em família: dois primos ganha-
ram muitas figurinhas de presente. Um deles, o Paulo, ga-
nhou 150 figurinhas. O outro, o João, ganhou um terço des-
se quantitativo de figurinhas. Como podemos resolver essa 
situação, ou seja, como vamos saber o quantitativo de figu-
rinhas que o João ganhou?  
O primeiro passo é  selecionar os dados, as  informações 
que a situação ou problema sugerem para, depois, organi-
zarmos os caminhos que vamos seguir para resolvê-lo. Na 
situação acima, você precisa saber o que significa um terço 
ou a terça parte de um todo.  
Esse conhecimento envolve conceitos matemáticos!!  
Para saber quanto é um terço(1/ 3),vamos precisar dividir o quantitativo de figurinhas (150)  por 
três(3), ou seja, (150:3),  para encontrar a terça parte e assim saber quantas figurinhas João te-
rá!! 
Resolução:  1/3 de 150 = 150:3= 50 
Paulo ganhou 150 figurinhas e João ganhou 50 figurinhas. 

 

Agora é a  sua vez!!!  
 

Preste bastante atenção para resolver as situações problemas a seguir. 

Linguagem M
atemátic

a 

 
Sete meninos querem jogar futebol. Mas perceberam que 
um dos times ficou com um jogador a mais. 
Para você, qual a melhor maneira de resolver este proble-
ma? 
A) Eleger um menino para ser o juiz da partida? 
B) Deixar um menino na reserva para fazer  substitui-

ção quando necessário? 
C) Combinar que um dos meninos ficará  de gandula? 
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 Quando começamos a falar sobre tirinhas e quadrinhos, destaca-
mos a ideia de que elas apresentam notas de humor ou ironia, provo-
cando em nós o riso ou o pensamento crítico. 
Lendo a tirinha a seguir, o que você diria para alguém que compra 
60 melões? 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Vamos testar sua percepção?  Encontre os SETE ERROS ! 

 
 

WWW.matematicagenial.com.br  
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DESAFIOS! 
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Qual é o resultado?   
Resolva cada continha e pinte a resposta correta! 

WWW.pinterest.com 

MAIS DESAFIOS PRA 
VOCE!!! 

 
Hora de brincar e se de-
safiar... 
Você pode utilizar pali-
tos de fósforo usados ou 
desenhar. 
 
A) Mova 2 palitos e forme 6 
triângulos. Assim que des-
cobrir, registre no retângu-
lo abaixo. 

 

B) ) O peixinho está nadando para a esquerda. 
Mova três palitos para que ele nade no sentido 
contrário. Assim que descobrir, registre no re-
tângulo ao lado.  

 

C) Mova 3 palitos e forme 3 quadrados. Assim 
que descobrir, registre no retângulo abaixo. 
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  Neste caderno falamos que  a  linguagem poética  possibilita falar dos senti-
mentos e descobrimos que há  pessoas tão apaixonadas pela Matemática que  a 
usaram para escrever poesia.  

       
            
 

   
     Leudo Carvalho 

 
 

 

 
 

   
     

Matemática é mágica exata 
É um pedal para a construção 
O pensamento vai formando 
O que desliza pelas mãos. 
 
Se me atrapalho contando nos dedos, 
Faço a soma em qualquer papel. 
Acendendo os números na mente-painel 
Se em alguns casos 
Lanço mão da subtração 
Cubro essa visão: é a soma na contra mão. 

Na multiplicação a mente se intensifica 
Muito cuidado para não bailar na pista. 
A magia de duplicar e de permitir de uma só vez muito somar. 
É legal estabelecer uma relação com tanto avanço, 
Pois, se contrario a matemática da multiplicação, 
Encontro o avesso, a divisão. 
 
É  sempre uma via de mão dupla 
De uma tacada fazemos um golaço 
Bola na caçapa da sinuca 
O plano da mesa contém a base da geometria: 
Os cantos da mesa formam ângulos retos 
Os lados são retas retas 
E com essas ideias de exata magia 
Tá formado o universo. 
https://www.somatematica.com.br/poemas/p50.php  

MATEMÁGICA 

Identificou elementos da linguagem matemática na poesia? Que tal listá-los aqui? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

https://br.pinterest.com/helderbf89/desafios-de-matem%C3%A1tica/ http://aprova-mais-concurso.blogspot.com/2017/06/desafio-matematica-facil-desafio-2.html 

D 

E 

S 

A 

F 

I 

O 

https://www.somatematica.com.br/poemas/p50.php
https://br.pinterest.com/helderbf89/desafios-de-matem%C3%A1tica/
http://aprova-mais-concurso.blogspot.com/2017/06/desafio-matematica-facil-desafio-2.html
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Matemática  
                        Restart 

Vou começar por um, mas sempre preferi o dois 
Ou melhor entre nós dois, eu quero algo a mais 
E menos que isso, eu deixo pra depois 
E três, eu não vou pensar mais em vocês 
Se for pra ser eu quero par 
Eu quero te mostrar 
Tudo aquilo que eu ainda posso te ensinar 
 
E as contas 
São só pra te mostrar que o que conta 
É a soma dos sorrisos e da paixão 
A matemática do teu coração 
 
Então deixa eu te mostrar 
Que mesmo sendo difícil de explicar 
Eu sei que você pode, pode me amar 
Assim como eu te amo 
 
Então deixa eu te mostrar 
Que mesmo sendo difícil de explicar 
Eu sei que você pode, pode me amar 
Assim como eu, eu te amo 
 
Eu vou pegar, tudo que você me der 
E multiplicar como eu quiser 
Pra chegar num resultado que não pode ser mudado 
É fazer você feliz 
Eu vou mostrar 
Tudo que podemos somar 
E ai de você pensar que eu vou dividir 
Pois hoje só o teu sorriso é que me faz sorrir 
 
E as contas 
São só pra te mostrar que o que conta 
É a soma dos sorrisos e da paixão 
A matemática do teu coração 
 
Então deixa eu te mostrar 
Que mesmo sendo difícil de explicar 
Eu sei que você pode, pode me amar 
Assim como eu te amo 
 
Então deixa eu te mostrar 
Que mesmo sendo difícil de explicar 
Eu sei que você pode, pode me amar 
Assim como eu, eu te amo (2x) 

Clique aqui para ouvir . 

https://www.youtube.com/watch?

v=UcW_11fhxe0 

                  DESAFIE-SE!!! 
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Foram muitas descobertas sobre a linguagem neste caderno... Identifi-
camos na sensibilidade  do compositor o uso da linguagem matemática 

para falar de amor... 

A música Matemática possui elementos pró-
prios desta linguagem.  Liste-os aqui. 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 
Compare a música Matemática com a poesia 
Matemágica  para responder as questões: 
 
Qual delas trata de amor? 
___________________________________ 
Como você chegou a essa conclusão? 
____________________________________
__________________________________ 
Em qual delas  identificamos que a subtra-
ção é a operação inversa da  adição? 
___________________________________ 

SUA VEZ!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=UcW_11fhxe0
https://www.youtube.com/watch?v=UcW_11fhxe0
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. 

 
Cinco amigos foram ao parque de 
diversão. 
Cada um levou uma quantia em di-
nheiro para andar nos brinquedos. 
Siga as dicas e descubra quem são as 
crianças e quanto cada uma levou pa-
ra gastar: 
1– Edmundo levou R$20,00. 
2- Jane levou o dobro da quantia de 
André. 
3– André levou metade da quantia de 
Edmundo mais R$2,00. 
4– Laís levou um terço  da quantia de 
Jane mais R$5,00 
5– Júlio levou um quarto da quantia de 
Jane mais a quantia do André. 
6- André usa boné. 
7– Júlio usa óculos. 
8- Laís está de cabelo solto. 

 

1- ___________________________________________ 

2-___________________________________________ 

3-___________________________________________ 

4-___________________________________________ 

5-___________________________________________ 

https://br.pinterest.com/pin/437201076303427594/  

SEMPRE 21!!! 
Usando números de 1 a 9, sem repe-
tir, complete cada lado do triângulo,de 
forma que a soma em cada lado seja 
sempre 21. 
DICA:  colocamos os números nas 
pontas do triângulo para ajudá-los.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Usando apenas números de 3 a 11, 
sem repetir, complete o quadrado ao 
lado, de forma que a soma de todas as 
linhas(na horizontal, na vertical e na 
diagonal) sejam sempre 21. 

7 

Hora de exercitar suas habilidades!!! Entre na 

pista para ganhar esse Rally de operações 

matemáticas. Use as páginas finais do Cader-

no para fazer os cálculos. 

 

 

1 2 
3 4 5 
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3 

9 6 

https://br.pinterest.com/pin/437201076303427594/
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Fred Wagner 

(O Globo, 16/03/2001) 

Já convidei a Lana para sair 
umas 492 vezes, e em todas 
ela disse”NÃO”! 

O que significa  
isso? 

Que ela tem 
paciência de 
santa! 

 

Considere que o leão da história acima tenha repetido o convite por várias semanas. Na primeira, convi-
dou a Lana para sair 19 vezes; na segunda semana, convidou 23 vezes; na terceira, 27 vezes e assim 
sucessivamente, sempre aumentando em 4 unidades o número de convites feitos na semana anterior.  
Após ter feito o último dos 492 convites, qual o número de semanas já decorridas desde o primeiro con-
vite? ______________________________________________ 
 
Escreva aqui como pensou para solucionar o problema: Vamos te ajudar a esquematizar a solução!!! 
 
1ª semana_= 19 vezes 

2ª semana =  23 vezes 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27843  

mais 4  

QUEBRA CUCA!!! 

 
Dizemos que uma 

figura é simétrica quando ela pode ser 
dividida exatamente ao meio, de ma-
neira que as duas partes coincidam 
perfeitamente quando sobrepostas 
(como que opostas por um espelho).  
Podemos encontrar a simetria na natu-
reza, em uma paisagem, em objetos de 
nosso cotidiano. 

Usando o quadriculado do papel, com-
plete os desenhos, fazendo com que 
fiquem com os dois lados exatamente 
iguais obtendo uma simetria perfeita! 
Depois, pinte a figura. 

36 

(19 + 23 = 42 ) Em duas semanas o leão terá  convidado Lana 
para sair 42 vezes. 
Continue pensando para encontrar a resposta... 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27843
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 A matemática está presente em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos o 
quanto a utilizamos... Você já ajudou algum familiar a preparar um bolo? Caso não tenha 
participado de um momento assim, que tal analisar junto 
com seus responsáveis uma receita de pão caseiro? 

  

A receita que você leu rende um 
rocambole. Imagine que a família 
seja grande e vocês tenham que 
fazer dois rocamboles. Qual a 
quantidade de produtos vocês 
utilizariam? Pense!!! 
Escreva aqui a quantidade para o 
preparo de dois rocamboles!!! 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

@
b

yl
o

o
.o

liv
ei

ra
 

Use esse espaço e faça seus cálculos!!! 

Leia, analise, escreva abaixo como você pensou para resolver cada situação. Deixe registrado para correção! 
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 Para desafiar os familiares e rir junto!!! 

TRILHA DAS QUATRO OPERAÇÕES 
Use as páginas finais do seu caderno para registrar 

os cálculos! 

MAIS DESAFIOS PRA VOCE!!! 
 

Hora de brincar e se desafi-
ar...Você pode utilizar palitos 
de fósforo usados ou desenhar. 
 
 
Mova 2 palitos e dobre o valor do 
número abaixo. Assim que desco-
brir, registre no retângulo abaixo: 

 

Os 10, todos continuam no 
aquário.aquário. 

Letra d. Vaca não sabe contar. Letra c.  Uma. Ao colocá-la na cesta  
ela não mais estará vazia. 

13 

7 

Resposta:28, 32, 4, 48, 32, 81, 9, 63, 50, 5, 55, 11, 49, 7, 28, 140, 35, 280, 20, 64, 8 
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       A Arte expressa o que vai no interior do artista, sua sensibilidade, conhecimen-
to estético, criatividade, a apreciação da forma e da cor... Enfim, a Arte encanta os 
olhos  e enche de paz e tranquilidade a alma de quem a aprecia. 
     Apresentamos aqui algumas sugestões para você expressar-se através da lin-
guagem das artes, usando formas geométricas. 
 

https://pt.wikihow.com/Desenhar-um-C%C3%ADrculo#/Imagem:Draw-a-Circle-Step-3-Version-2.jpg  

VOCÊ É O ARTISTA!!! 
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https://pt.wikihow.com/Desenhar-um-C%C3%ADrculo#/Imagem:Draw-a-Circle-Step-3-Version-2.jpg
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   Minhas anotações, minhas dúvidas... 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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   Minhas anotações, minhas dúvidas... 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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   RESPOSTAS 

Perguntas das páginas 7 a 12: 
Respostas pessoais.       

Perguntas da página 14 a 17: 
Espera-se que as respostas tenham como 
referência as leituras realizadas. 

Perguntas da página 18 a 20: 
Respostas pessoais.       

Perguntas da página 21: 
Espera-se que as respostas  tenham como 
referência as leituras realizadas. 

Perguntas da página 22: 
Espera-se que as respostas  tenham como 
referência as leituras realizadas. 

Perguntas da página 23: 
Respostas pessoais.       

Perguntas da página 24: 
A primeira resposta  é pessoal. 
Espera-se que as demais respostas tenham 
como referência as leituras realizadas. 

Perguntas da página 25: 
Respostas pessoais.       

Perguntas da página 26: 
Espera-se que as respostas  tenham como 
referência as leituras realizadas. 
No quadro cinza as respostas são  pessoais. 

Perguntas da página 27: 
Nesta página há respostas que serão orienta-
das pela consulta a Certidão de Nascimento 
e outras respostas pessoais.    

Perguntas da página 28 e 29 e 30: 
Respostas pessoais.       

 

Perguntas da página 31: 
Tirinha com problemas sobre 
melões: Resposta pessoal. 

JOGO DOS SETE ERROS 
1– Luz da luminária 
2– Lápis rosa na cesta 
3– Desenho da bola invertido 
4– Falta a letra A no cubo com o nº 3 
5– Bola de tênis perto dos cubos 
6– Lápis azul virado no chão 

7– Bandeira na mão do desenho do boneco. 

 Resultados da página 32: 

Desafios da página 32: 

A 

B 

C 

Poesia da página 33: 

Os elementos da matemática na 
poesia: soma, subtração, 
multiplicação,  divisão, 
geometria, ângulos retos, 
retas. 

Desafios da página 33: 

1 

1 

Sempre 21 

Triângulo: (3,5,7,6), (6,2,4,9), (9,1,8,3) 

Quadrado: (4,11,6), (9,7,5), (8,3,10) 

Desafios da página 31: 

   
 

6 

             R$14,00 

Maçã=10 
Banana=4 
Coco=2 
Total=16 

Coração=20 
Triângulo=5 
Régua=2 
Total=27 

C
ru

z
a

d
in

h
a

 d
a

 p
á

g
in

a
 3

4
: 

1 

1 1 4 

8 6 3 

8 1 

5 2 

9 4 

5 2 

5 3 

6 8 

6 

Cruzadinha da página 35 

Quebra cuca da página 36: 

18 

40 2 

78 

72 

74 37 

11 1 12 

98 82 90 

 3 

84 

19 99 

Semanas  
1– 19 
2– 23  
3– 27 
4– 31 
5– 35 
6– 39 
7– 43 
8– 47 
9– 51 
10– 55 
11– 59 
12– 63 
 

Você precisará 
somar o número 
de convites feitos 
a cada semana.  
Na 12ª semana, 
completará o 
período em que o 
leão realizou 492 
convites a Lana. 

Desafios da 
página 37: 

Tênis=10 
Menino=5 
Hambúr-
guer=4 
Total=19 

Primeiro fazer as divisões, depois as multiplicações e 

só depois as somas e subtrações... 

Desafios da página 37: 

4 

Maçã=7 
Uva=12 
Banana=6 
Total=25 

Desafio da página 34: 
 
 
   

 

Quadrado=3 
Triângulo=2 
Círculo-4 
Total=10  

Desafio dos cinco amigos da página 35: 
1-André (R$10,00 + R$2,00)= R$12,00 
2-Laís (R$8,00 + R$5,00) = R$13,00 
3-Júlio (R$6,00 = R$12,00) = R$18,00 
4-Jane (R$12,00  x 2) = R$24,00)  
5-Edmundo= R$20,00 

 
Desafio dos palitos da página 38: 
 

Charadas da página 38: 
 
Abaixo das charadas. 

Operações matemáticas da página 38: 
 
Seguir a sequência em que as operações 
aparecem. Resposta abaixo da cruzadinha. 

Perguntas da página 28 a 30. 
Respostas pessoais.    

Respostas da página 34 :Espera-se que as respostas  
tenham como referência as leituras realizadas. 

Receita da pág. 37.  
Será  preciso dobrar a quantidade  dos ingredientes. 
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