
 

 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

REGULARIZAÇÃO DE FLUXO 

ACELERA 

 

QUERIDAS ALUNAS E QUERIDOS ALUNOS, 

VOCÊS ESTÃO RECEBENDO ESSE “BLOCO DE ATIVIDADES” PARA SEREM 

REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS. CADA BLOCO DE 

ATIVIDADES DEVERÁ SER RESPONDIDO SEMANALMENTE COM O APOIO DE SEUS 

FAMILIARES. 

SOLICITAMOS QUE RESPEITEM O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ATIVIDADES. 

A CADA SEMANA, O SEU RESPONSÁVEL IRÁ NA SUA ESCOLA ENTREGAR O 

BLOCO RESPONDIDO E PEGARÁ UM NOVO. 

ESPERAMOS NOS REENCONTRAR EM BREVE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: 

 

• ANTES DE RESPONDER O BLOCO DE ATIVIDADES, PROCURE UM LUGAR 

TRANQUILO E AGRADÁVEL EM SUAS CASAS. 

• ORGANIZEM OS MATERIAIS QUE IRÃO PRECISAR, COMO LÁPIS, 

BORRACHA, CANETA, ETC.  

• SE TIVER UM DICIONÁRIO EM CASA, É UMA BOA HORA PARA CONSULTÁ-
LO, CASO FIQUE COM DÚVIDA DO SIGNIFICADO DE ALGUMA PALAVRA OU 

ESCRITA DE ALGUM TERMO/VOCÁBULO.  

• LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE RESPONDER.  

• SE PRECISAR DE AJUDA, PROCURE ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA PARA TE 

AUXILIAR.  

• DEPOIS DE REALIZAR AS ATIVIDADES, FAÇA UMA REVISÃO PARA 

VERIFICAR SE RESPONDEU TODAS AS QUESTÕES. 

 

ESCOLA: 

 

NOME: 

PERÍODO:    25 A 29 DE MAIO DE 2020

 



Atividade 1 - 25 de maio de 2020 

 

 

 

Observe as imagens abaixo: 

 

  

                     

Com base nos conceitos e imagens acima, cite mais exemplos de figuras 

simétricas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Simetria 

[Por extensão] Correspondência duas ou mais coisas; semelhança, proporção. 

[Figurado] Harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares. 

https://www.dicio.com.br/simetria/ 

Sinônimo de simetria 
 
17 sinônimos de simetria para 2 sentidos da palavra simetria: 
Semelhança e correspondência entre duas coisas: 
 

1 regularidade, afinidade, concordância, conformidade, correspondência,  

Equivalência, paralelismo, relação, semelhança, similitude. 

Proporções equilibradas e harmoniosas: 

2 harmonia, beleza, elegância, equilíbrio, eurritmia, perfeição, proporção. 

https://www.sinonimos.com.br/simetria/ 

https://www.dicio.com.br/simetria/
https://www.sinonimos.com.br/regularidade/
https://www.sinonimos.com.br/afinidade/
https://www.sinonimos.com.br/concordancia/
https://www.sinonimos.com.br/conformidade/
https://www.sinonimos.com.br/correspondencia/
https://www.sinonimos.com.br/paralelismo/
https://www.sinonimos.com.br/relacao/
https://www.sinonimos.com.br/semelhanca/
https://www.sinonimos.com.br/similitude/
https://www.sinonimos.com.br/harmonia/
https://www.sinonimos.com.br/beleza/
https://www.sinonimos.com.br/elegancia/
https://www.sinonimos.com.br/equilibrio/
https://www.sinonimos.com.br/eurritmia/
https://www.sinonimos.com.br/perfeicao/
https://www.sinonimos.com.br/proporcao/
https://www.sinonimos.com.br/simetria/


Atividade 2 - 26 de maio de 2020 

CALENDÁRIOS 

 

Analise o calendário acima e responda: 

1 – Escreva os nomes dos meses do ano. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2 – Quantos meses tem um ano?  

_______________________________________________________________ 

3 – Quantos dias tem cada mês do ano?  

_______________________________________________________________ 

4 – Diga quais os meses que têm 31 dias, 30 dias e 29 dias. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2020 



Atividade 3 - 27 de maio de 2020 

TRANSFORMAÇÃO 

 

1- Com base nos conceitos e na imagem, observe as transformações e as 

etapas vividas pelo ser humano. Escreva quais são as fases da vida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Leia e reflita: 

 

Transformação  trans.for.ma.ção    
 
Nome feminino 
 
1.ato ou efeito de transformar 
2.alteração do estado normal; modificação 
3.mudança de forma; metamorfose 
4.processo gradativo de mudança de estado ou condição; evolução 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/transforma%C3%A7%C3%A3o 

Cada uma das linhas de um poema é chamada de verso. [...] 

Cada um dos blocos de versos é chamado de estrofe. [...] 

Rima é o nome que se dá à igualdade de sons nas sílabas poéticas. [...] 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/versoestroferima.htm 

De acordo com o dicionário Aurélio, poesia é a “Arte de criar imagens, de sugerir emoções 

por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados”, enquanto 

poema é “Obra em verso ou não em que há poesia”. [...] 

Do grego poiesis, poesia, significa “produção artística” ou ainda “criar” e “fazer”. Essa, 

portanto, está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagens e 

outras formas de expressão. [...] 

https://www.estudopratico.com.br/poema-e-poesia-qual-a-diferenca/ 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/transforma%C3%A7%C3%A3o
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/transforma%C3%A7%C3%A3o
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/versoestroferima.htm
https://www.estudopratico.com.br/poema-e-poesia-qual-a-diferenca/


Atividade 4 - 28 de maio de 2020 

Poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na atividade do dia anterior, você leu sobre poesia, poema, verso, estrofe 

e rima. Agora, faça a releitura para responder às questões a seguir.  

 

1 – Quantos versos e estrofes existem na poesia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2 – Identifique e escreva as rimas da poesia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3 – A poesia fala sobre o quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Contemplo o lago mudo 

Contemplo o lago mudo 
que a brisa estremece 
Não sei se penso em tudo 
ou se o tudo me esquece 
 
O lago nada me diz, 
não sinto a brisa mexê-lo 
Não sei se sou feliz 
nem se desejo sê-lo 
Trêmulos rincos risonhos 
na água adormecida 
porque fiz eu dos sonhos 
a minha única vida? 

Fernando Pessoa 

                                

https://www.pensador.com/pedra_no_lago/ 

https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
https://www.pensador.com/pedra_no_lago/


Atividade 5 - 29 de maio de 2020 

O DESENVOLVIMENTO E AS TRANSFORMAÇÕES 

Chuchu 

Tirei o chuchu do pé 

e o coloquei em cima 

da geladeira. 

 

O chuchu não ficou 

parado, 

encolhidinho 

no seu canto, 

não: 

 

O chuchu começou a brotar. 

 

Eu perguntei: 

-- Com esse frio, 

sem chuva, 

sem terra, 

sem nada, 

como é que você consegue brotar? 

 

O chuchu olhou pra mim 

e respondeu: 

- Para crescer 

é preciso duas coisas: 

sol e vontade. 

Sol tem todo dia, 

é só abrir a janela 

e deixar entrar. 

Vontade está dentro da gente. 

 

Eu ia perguntar outras coisas 

mas o chuchu falou: 

-- Agora eu preciso trabalhar! 

 

E continuou a brotar. 

CAMARGO, Luis; ilustrado pelo 

autor. Chuchu. IN: O cata-vento e o 

ventilador. 6a.ed., São Paulo, FTD, 1992. 

p.24 

 

 

 

 

Analisando o texto: 

1. Você acha possível um chuchu brotar sem terra e sem água? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Do que o chuchu da história precisa para crescer? 

_______________________________________________________________ 

3. Do que, normalmente, as plantas precisam para se desenvolver? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Faça um desenho mostrando as fases da sua vida. Do nascimento até o 

momento atual.  

 
 


