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CARTA AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

A Secretaria Municipal de Educação do município de Bela Vista do Toldo-SC,
vem esclarecer às famílias dos estudantes da rede municipal de ensino que em
virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), o período de
suspensão das aulas que iniciou dia 18/03 e foi prorrogado pelo Governo do Estado
de Santa Catarina até dia 31/05, não é período de férias e sim de isolamento social,
onde todos devem evitar aglomerações, higienizar as mãos frequentemente e
repensar hábitos e comportamentos sociais e familiares.
Esse tempo que os alunos estarão em casa, em isolamento social, pode ser
utilizado para estudar, pesquisar e fazer leituras. Sendo assim, a Secretaria Municipal
de Educação e professores recomendam que as famílias organizem uma rotina de
estudo com as crianças, reservem um tempo para que elas possam assistir televisão,
brincar e realizar atividades que desenvolvam a imaginação, a criatividade, a
fantasia.
Os professores não estão se eximindo de suas responsabilidades, somente
estão cumprindo uma determinação do Governo Estadual, assim como estão
bastante preocupados com processo de aprendizagem de seus alunos. Sendo assim,
Diretores, Pedagogos e Professores estão preparando atividades pedagógicas
(apostila de atividades) de todas as disciplinas e para todos os alunos, as quais
serão distribuídas a cada 15 dias em locais determinados pelos diretores e/ou
professores. Orientamos que os pais, irmãos mais velhos e/ou resposnáveis deverão,
sempre que necessário, ajudar e orientar seus filhos a realizar as atividades
pedagógicas. Será uma oportunidade para os membros da família se reunirem,
aprenderem juntos e aproveitarem este momento de aprendizado.
Alertamos a importância e responsabilidade de os alunos cuidarem do material
recebido (Apostilas), o qual deverá ser devolvido a cada 15 dias para o diretor(a) ou
professor(a) da escola em que estuda. Todas as atividades serão avaliadas pelos
professores, emitidas e registradas notas nos diários de classe e arquivadas
(guardadas) na escola, para posterior comprovação de que os alunos realmente
realizaram atvidades escolares durante a suspensão das aulas.
É importante definir local de estudo, horário e organizar uma rotina diária
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(parecida com a rotina escolar) para que a criança consiga se concentrar nas
atividades. A rotina de estudos irá anexada na apostila e essa poderá ser retirada e
fixada em um lugar visível e de acesso para a criança.
Ao iniciar as atividades o local deve ser tranqüilo, silencioso e calmo. Nada de
TV ou rádio ligado, isso distrai as crianças e elas não conseguirão se concentrar.
Pais/responsáveis, é importante que esse momento de estudo seja respeitado,
portanto, incentive seu filho a fazer as atividades com o máximo de atenção, capricho
e dedicação. Talvez eles precisem da sua orientação e do seu auxílio, ajude-os.
Os alunos que tem acesso a internet e estão nos grupos de whatszap
organizados pelos professores poderão tirar dúvidas pelo grupo. Nesse momento, a
aprendizagem se dará de maneira autônoma e depende exclusivamente da
dedicação e do esforço de cada aluno/criança.

A nossa parceria é muito importante nesse momento.
Sejamos otimistas. Seus filhos e nossos alunos precisam dessa parceria.

Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Educação

Bela Vista do Toldo, 14 de abril de 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias
da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar.

PRIMEIRA SEMANA
Segunda-Feira
27/04
MATEMÁTICA
- Completar a
tabela com a
quantidade
de
ordens e classes.
GEOGRAFIA
Atividades
relacionadas ao
Continente
Americano.
LÍNGUA
PORTUGUESA
Leitura
e
interpretação do
texto:
A
incapacidade de
ser verdadeiro.

Terça-Feira
28/04
LÍNGUA
PORTUGUESA
Leitura
e
interpretação do
texto: A lua no
cinema
CIÊNCIAS
- Leitura dos
textos sobre a
água
e
entrevista com
os pais
ED. FÍSICA
Brincar
de
amarelinha.

Quarta-Feira
29/04
MATEMÁTICA
Escrever
a
leitura numérica e
o
numeral
correspondente
LÍNGUA
PORTUGUESA
- Produção de
texto baseado nos
parágrafos
ARTE
Desenvolver
coordenação
motora
fina
através
de
dobradura

Quinta-Feira
30/04
LÍNGUA
PORTUGUESA
Leitura
e
interpretação do
texto:
Procura – se
MATEMÁTICA
Marcar
a
alternativa
correta
conforme
a
composição
numérica
ENSINO
RELIGIOSO
- Compreender
que as pessoas
são diferentes

Sexta-Feira
01/05
MATEMÁTICA
Atividade
sistema
monetário
HISTÓRIA
- Leitura do texto:
Os
primeiros
habitantes
e
desenhos
da
época da préhistória e atual
ED. FÍSICA
Estimular
desenvolvimento
motor.

SEGUNDA SEMANA
Segunda-Feira
04/05
MATEMÁTICA
- Atividade
sistema
monetário.
GEOGRAFIA
- Atividade mapamundi e
questões
América do Sul.
LÍNGUA
PORTUGUESA
- Produção
textual com o
tema: Como está
sendo ficar longe
da escola.

Terça-Feira
05/05
LÍNGUA
PORTUGUESA
- Produção de
texto informativo.
CIÊNCIAS
- Trabalho sobre
sustentabilidade
E misturas de
substâncias.
ED. FÍSICA
Desenvolver
velocidade,
força, impulso.

Quarta-Feira
06/05
MATEMÁTICA
- Resolução de
problemas.
LÍNGUA
PORTUGUESA
- Elaborar uma
mensagem de
conscientização
Sobre o
coronavirus.
ARTE
- Distinguir
simetria de
assimetria.

Quinta-Feira
07/05
LÍNGUA
PORTUGUESA
- Produção de
texto de como
seria se você
tivesse que
viver na época
da pré-história.
MATEMÁTICA
- Resolução de
problemas.
ENSINO
RELIGIOSO
- Pesquisar e
interpretar o
conceito
honestidade.

Sexta-Feira
08/05
MATEMÁTICA
Cálculos
matemáticos.
HISTÓRIA
Relatório
comparativo
entre as duas
épocas.
ED. FÍSICA
- Estimular ritmo
e equilíbrio
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Nos Anos Iniciais, basicamente, a quantidade de atividades serão
apresentadas da seguinte forma
ANOS INICIAIS
Disciplinas
Atividades de Matemática
Atividades de Língua Portuguesa
Atividades de Educação Física
Atividade de História
Atividade de Geografia
Atividade de Ciências
Atividade de Arte
Atividade de Ensino Religioso

Número de
atividades
4
4
2
1
1
1
1
1

ROTINA DIÁRIA DE ATIVIDADES
Segundafeira
Brincar
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Ajudar nas
tarefas da
casa
- Cuide de sua
saúde
- Beba água
- Evite doces e
refrigerantes
- Lave bem as
mãos
Evite
aglomerações

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Lavar a louça
do café
Atividade
Escolar
Brincar
Atividade
Escolar
Arrumar a
mesa para o
almoço
- Cuide de sua
saúde
- Beba água
- Evite doces e
refrigerantes
- Lave bem as
mãos
- Evite
aglomerações

Tirar o pó da
casa
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Varrer a
cozinha

Assistir

Sexta-feira

Lavar a louça
do café
Atividade
Atividade
Escolar
Escolar
Brincar
Assistir
Atividade
Atividade
Escolar
Escolar
Organizar o
Ajudar nas
quarto
tarefas da
casa
- Cuide de sua - Cuide de sua - Cuide de sua
saúde
saúde
saúde
- Beba água
- Beba água
- Beba água
- Evite doces e - Evite doces e - Evite doces e
refrigerantes
refrigerantes
refrigerantes
- Lave bem as - Lave bem as - Lave bem as
mãos
mãos
mãos
- Evite
- Evite
- Evite
aglomerações aglomerações aglomerações

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!!
ESTUDE!!!
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SE QUISER PODE DESTACAR ESSA FOLHA E COLOCAR AO ALCANCE E
ACESSO DAS CRIANÇAS (Colocar na porta da geladeira, porta do quarto)

$....................................................................................................................................

Segundafeira
Brincar
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Ajudar nas
tarefas da
casa
- Cuide de sua
saúde
- Beba água
- Evite doces e
refrigerantes
- Lave bem as
mãos
Evite
aglomerações

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Lavar a louça
do café
Atividade
Escolar
Brincar
Atividade
Escolar
Arrumar a
mesa para o
almoço
- Cuide de sua
saúde
- Beba água
- Evite doces e
refrigerantes
- Lave bem as
mãos
- Evite
aglomerações

Tirar o pó da
casa
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Varrer a
cozinha

Assistir

Sexta-feira

Lavar a louça
do café
Atividade
Atividade
Escolar
Escolar
Brincar
Assistir
Atividade
Atividade
Escolar
Escolar
Organizar o
Ajudar nas
quarto
tarefas da
casa
- Cuide de sua - Cuide de sua - Cuide de sua
saúde
saúde
saúde
- Beba água
- Beba água
- Beba água
- Evite doces e - Evite doces e - Evite doces e
refrigerantes
refrigerantes
refrigerantes
- Lave bem as - Lave bem as - Lave bem as
mãos
mãos
mãos
- Evite
- Evite
- Evite
aglomerações aglomerações aglomerações
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LINGUA PORTUGUESA
DATA: 27/04/2020
1- LEIA OS TEXTOS A SEGUIR E RESPONDA:
A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no
campo dois dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas.
A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra
no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de queijo. Desta vez Paulo não só
ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.
Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram
pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao
sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas
abanou a cabeça:
– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.
ANDRADE, Carlos Drummond de. A incapacidade de ser verdadeiro. In ANDRADE,
Carlos Drummond de et al. Deixa que eu conto. São Paulo: Ática, 2003. Literatura
em minha casa, v. 2, p.44.
01. Quando Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-daindependência cuspindo fogo e lendo fotonovelas, a mãe
(A) colocou-o de castigo.
(B) deixou-o sem sobremesa.
(C) levou-o ao médico.
(D) proibiu-o de jogar futebol.
02. A mãe de Paulo ficou preocupada com o filho porque ele
(A) machucou-se no pátio da escola.
(B) contava histórias criativas.
(C) desistiu de jogar futebol.
(D) queixou-se do médico.
03. A preocupação da mãe que a fez levar o filho ao médico deveu-se à
(A) fábula dos dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas.
(B) história do pedaço de lua, cheio de queijo no pátio da escola.
(C) passagem das borboletas pela chácara de Siá Elpídia formando um tapete voador.
(D) imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas.
04. O parecer do médico "Este menino é mesmo um caso de poesia", sugere que
Paulo
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(A) agia dessa forma pelo excesso de castigo.
(B) brincava com coisas verdadeiras.
(C) era um menino imaginativo e criativo.
(D) estava precisando do carinho familiar.
05. Dona Coló castigava o filho porque acreditava que ele estivesse
(A) brincando.
(B) sonhando.
(C) mentindo.
(D) teimando.
06. O texto sugere que
(A) mentira e teimosia andam juntos.
(B) mentira e fantasia são sinônimos.
(C) mentira e sonho parecem brincadeiras.
(D) mentira e imaginação são diferentes.

ATIVIDADE DO DIA: 28/04/2020
A LUA NO CINEMA
A lua foi ao cinema,
passava um filme engraçado,
a história de uma estrela
que não tinha namorado.
Não tinha porque era apenas
uma estrela bem pequena,
dessas que, quando apagam,
ninguém vai dizer, que pena!
Era uma estrela sozinha,
ninguém olhava pra ela,
e toda a luz que tinha
cabia numa janela.
A lua ficou tão triste
com aquela história de amor,
que até hoje a lua insiste:
Amanheça, por favor!
LEMINSKI, Paulo
07. De acordo com o poema "A lua no cinema", a estrela
(A) era pequena e solitária.
(B) parecia grande na janela.
(C) tinha um namorado apaixonado.
(D) viveu uma bela história de amor.
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08. O último verso "– Amanheça, por favor!" sugere que a lua
(A) achou o filme da estrela que tinha namorado engraçado.
(B) acreditava que a estrela era pequena e sem graça.
(C) desejava esquecer a história da estrela solitária.
(D) gostava mais do dia do que da noite.
09. O texto "A lua no cinema" é um poema por usar
(A) orações.
(B) períodos.
(C) parágrafos.
(D) versos.
10. Da leitura do poema percebe-se que a estrela
(A) era um astro insignificante.
(B) era uma artista engraçada.
(C) tinha inveja da lua.
(D) tinha uma história feliz.
11. O poema trata
(A) da solidão.
(B) da tristeza.
(C) da amizade.
(D) do ciúme.

ATIVIDADE DO DIA: 29/04/2020
Produção textual, usando de coerência, com base nos seguintes parágrafos:

1º parágrafo: Num certo dia de outono, um senhor ...
2º parágrafo: Havia no caminho ...
3º parágrafo: Ele, então, decidiu fazer algo: ...
4º parágrafo: Após ter agido daquela maneira ...
5º parágrafo: Desta forma, ele pôde então ...
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ATIVIDADE DO DIA:30/04/2020
PROCURA-SE!
Os beija-flores ou colibris estão entre as menores aves do mundo e são as
únicas capazes de ficar voando no mesmo lugar, como um helicóptero, ou de voar
para trás. Para isso, porém, as suas pequenas asas precisam movimentar-se muito
depressa, o que gasta muita energia. Assim, eles precisam se alimentar bastante, e
algumas espécies podem comer em um único dia até oito vezes o seu próprio peso.
Uau!
O balança-rabo-canela é um beija-flor pequeno que pesa apenas nove gramas
e só existe no Brasil. Ele tem as costas esverdeadas e a parte de baixo do corpo na
cor canela, com um tom mais escuro na garganta. As penas da cauda, por sua vez,
são de cor bronze e têm as pontas brancas. A ave possui ainda uma fina listra branca
em cima e embaixo dos olhos.
Assim como os outros beija-flores, o balança-rabo-canela geralmente se
alimenta de pequenos insetos, aranha e néctar, um líquido doce produzido pelas
flores. Para sugá-lo, essas aves têm uma língua com ponta dupla, que forma dois
pequenos canudos.
É comum os beija-flores ficarem com os grãos de pólen das flores grudados
nas penas e no bico depois de sugarem o néctar. Assim, acabam levando-os de uma
flor a outra, à medida que seguem seu caminho. Como as flores precisam do pólen
para produzir sementes, os beija-flores, sem querer, ajudam-nas ao fazer esse
transporte e acabam beneficiados também: afinal, o néctar das flores é um dos seus
alimentos.
Os beija-flores enxergam muito bem, e muitas flores possuem cores fortes,
como vermelho ou laranja, para atraírem a sua atenção. Embora muito pequenas,
essas aves são muito valentes e sabem defender seus recursos, como as flores que
utilizam para se alimentar. Assim, alguns machos podem até expulsar as fêmeas da
sua própria espécie caso elas cheguem perto da comida. Na luta pela sobrevivência
parece não haver espaço para gentileza: machos e fêmeas geralmente se juntam
apenas na época da reprodução.
O balança-rabo-canela coloca seus ovos de setembro a fevereiro e choca-os
durante 15 dias. A fêmea é quem constrói o ninho e também cuida dos filhotes por
quase um mês após o nascimento para que eles consigam sobreviver sozinhos.
O pequeno balança-rabo-canela está ameaçado de extinção por conta da
destruição do ambiente onde vive, ou seja, do seu habitat. As matas que servem de
lar para essa ave estão sendo destruídas de maneira acelerada para a criação de
animais, o cultivo de alimentos, a instalação de indústrias e pelo crescimento das
cidades. Portanto, precisamos preservá-las para que esse belo beija-flor não
desapareça para sempre.
FONSECA, Lorena
12. O balança-rabo-canela é um beija-flor que
(A) pesa apenas nove gramas.
(B) põe ovos o ano inteiro.
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(C) possui uma lista branca nas asas.
(D) tem as costas cor de bronze.
13. Em "Assim, acabam levando-os de uma flor a outra, à medida que seguem seu
caminho", o termo destacado refere-se a
(A) brotos em geral.
(B) colibris pequenos.
(C) grãos de pólen.
(D) insetos comestíveis.
14. O balança-rabo-canela, depois de sugar o néctar,
(A) alimenta-se de insetos variados.
(B) auxilia as fêmeas na criação dos filhotes.
(C) contribui para a reprodução das flores.
(D) cuida dos filhotes por quase um mês.
15. Os beija-flores estão ameaçado de extinção porque
(A) comem até oito vezes o seu próprio peso.
(B) o ambiente em que eles vivem está sendo destruído.
(C) gastam muita energia para voar.
(D) têm de lutar constantemente por seus recursos.
16. O texto "Procura-se!"
(A) informa sobre o perigo de extinção dos beija-flores chamados de "balança-rabocanela".
(B) inventa algumas características sobre os beija-flores chamados de "balança-rabocanela".
(C) traz um relato de experiência científica com os beija-flores chamados de "balançarabo-canela".
(D) anuncia que alguém está procurando beija-flores chamados de "balança-rabocanela" para comprar.
17. A questão central tratada no texto é
(A) a preservação dos beija-flores. estres.
(B) a reprodução de animais silvestres.
(C) o crescimento das cidades.
D) o hábito alimentar das aves.
ATIVIDADE DO DIA: 04/05/2020
Que tal você me falar como está sendo essa experiência de ter que ficar em casa,
distante da escola e dos colegas, viver isolado por causa de um vírus que tomou conta
do mundo? Não esqueça do título.
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ATIVIDADE DO DIA: 05/05/2020
O que você sabe sobre o COVID 19? O novo coronavírus que infectou o planeta?
Escreva as informações que você sabe sobre isso.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ATIVIDADE DO DIA 06/05/2020
Elaborar uma mensagem de conscientização sobre o coronavírus... Use a sua
criatividade. Pode ser em forma de cartaz, com desenhos, dobraduras de máscaras e
luvas.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ATIVIDADE DO DIA 07/05/2020
Imagine – se vivendo na época da pré história. Sem o fogo, sem supermercados,
sem carro, nem mesmo a roda, sem alimentos e sem instrumentos para a caça e a
pesca, e sem nenhum dos confortos que a modernidade atual nos permite. Relate
como seria a sua vida.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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MATEMÁTICA
DATA:27/04/2020
1- Complete a tabela com a quantidade de classes e ordens de cada numeral
NUMERAL
8.009
3.246
56
4
345.098
2.980.345
214

CLASSES

ATIVIDADE DE DIA: 29/04/2020
2- Escreva como se lê:
a) 2.467:
b) 45. 980
c) 21. 009
d) 370
3- Escreva o numeral correspondente
a) Oito mil, quinhentos e cinquenta:
b) Noventa mil, trezentos e quarenta e oito:
c) Quatorze mil e trinta e quatro:
d) dois mil, cento e um:
e) Setecentos e oitenta mil e onze:

ORDENS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE DE DIA 30/04/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE DO DIA : 01/05/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE DO DIA: 04/05/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE DO DI06/05/2020
Resolva os problemas. Não esqueça de armar os cálculos e de colocar as
respostas.
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ATIVIDADE DO DIA 07/05/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE DO DIA : 08/05/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

HISTÓRIA
DATA:01/05/2020
1- LEIA O TEXTO A SEGUIR

2- Baseado nas informações do texto acima e nas aulas de história, nós seres
humanos, passamos por uma grande evolução. Faça desenhos, contando como era
a vivência dos homens pré históricos. (Utilizar folha em anexo)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3- Fazer desenhos da vivência atual da humanidade, com todo as modernidades
atuais. (Utilizar a folha em anexo)
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ATIVIDADE DO DIA: 08/05/2020
4- Escrever uma relatório comparando os dois desenhos, ou seja, as duas épocas.
GEOGRAFIA
DATA: 27/04/2020
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
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ATIVIDADE DO DIA: 04/05/2020

Analise o mapa da América do Sul e responda:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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CIÊNCIAS
DATA:28/04/2020

1- LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO
Sabendo que a água própria para o consumo humano é um recurso finito, as
discussões em torno do tema tornam-se mais profundas a cada ano. Tendo em vista
a possibilidade de racionamentos e falta desse bem tão precioso, cada ser humano
deve tomar consciência da importância da sua contribuição com a economia de
água.
Pensando em formas de cuidar da água, e alertar as pessoas sobre o quanto é
importante preservá-la, a partir de 22 de março de 1992 a Organização das Nações
Unidas (ONU), instituiu o Dia Mundial da Água, que desde então é comemorado
todos os anos.
Neste mesmo dia, a ONU lançou um documento chamado de Declaração Universal
dos Direitos da Água. Os dez artigos nos quais ela se divide também tem o intuito de
conscientizar sobre como é imprescindível gerir os recursos hídricos de forma
equilibrada e consciente.
MÚSICA ÀGUA
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Águas dos igarapés, onde Iara "mãe d'água"
É misteriosa canção
Água que o sol evapora, pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes são lágrimas da inundação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra, planeta água
Terra, planeta água
Terra, planeta água
ATIVIDADE EM FAMÍLIA
Pesquise com seus pais e anote as respostas
1- Qual a importância da água na sua vida?
2- Como eram as fontes de águas, nascentes e rios na época em que eram
crianças?
3- Há diferença entre as águas daquela época para as de agora?
4- Qual motivo você entende ser o causador dessa diferença?
5- Você acredita que se não preservarmos a água ela poderá acabar?
6- Qual fator você considera o mais prejudicial para as águas?
7- Quais as ações que podem ser feitas para a preservação da agua em sua
propriedade?
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2- Baseado nas respostas da entrevista realizada com seus pais, escreva um texto
comparando as realidades tendo como título: ÁGUA, FONTE DE VIDA.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ATIVIDADE
DO DIA: 05/05/2020
.........................................................................................................................................................

3- Muito se fala em sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade de
.........................................................................................................................................................
sustentação ou conservação de um processo ou sistema.
A.........................................................................................................................................................
palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar,
conservar
e cuidar.
.........................................................................................................................................................
O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à
natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma comunidade até todo o
planeta.
Existem ações que podem ser realizadas na escola e em nossa casa, as quais
permitem um ambiente sustentável. Existem questões ambientais simples e de fácil
realização. Segue abaixo, alguns itens que merecem nossa atenção.
• LIXO
• ÁGUA
• ENERGIA
• ECOSSISTEMA (Fauna (animais). Flora (plantas em geral)
• CONSUMO CONSCIENTE (embalagens, produtos industrializados, etc.)
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Atividade: Seguindo os 5 itens acima, elabore algumas ações que podem ser
realizadas em sua casa, permitindo uma sustentabilidade e consequentemente
melhorias na nossa vida, no nosso organismo e no nosso planeta.
LIXO:

ÀGUA:

ENERGIA:

ECOSSISTEMA:

CONSUMO CONSCIENTE:

RELEMBRANDO: Mistura homogênea
É a mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma mistura
homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são
dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos sal e açúcar na água, ambos serão
dissolvidos e, ao final, veremos apenas a água, ou seja, não percebemos todas as
substâncias envolvidas no processo.
Mistura heterogênea
É a mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais
materiais que foram adicionados não se dissolveram em outro. Por exemplo, se
adicionarmos areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá. Como podemos
ver claramente na mistura a água, a areia e o isopor, temos três fases.
ATIVIDADE
4- Fazer uma receita de bolo tendo a ajuda de um adulto, observando e analisando
todo o processo. Em seguida, copie a receita, contando qual tipo de mistura de
substância ocorreu, ou seja, mistura homogênea ou heterogênea e como você
chegou a essa conclusão .
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5- Escreva alguns exemplos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA

28/04
Brincar de Amarelinha
01/05
- Corridas com obstáculos: na grama, em fila, coloque algumas cadeiras, cordas,
chinelos;
- Em seguida passe por debaixo da cadeira, ande sobre a corda e pule sobre os
chinelos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
04/05/2
- Brincar de salto em distância.

08/05/2020
- Pular corda
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ARTE
29/04
ATIVIDADE DIA DO INDIO:
Recorte um quadrado, agora siga o passo a passo da dobradura abaixo, depois é só
colorir seu indiozinho
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06/05
ATIVIDADE “SIMETRIA”
Simetria é todo e qualquer desenho, figura e/ou objeto que tenha seus dois
lados idênticos.
Complete os desenhos simétricos abaixo, e pinte bem bonito
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ARTE - ATIVIDADE DE “ASSIMETRIA”
Assimetria é todo e qualquer desenho, figura e/ou objeto que tenha seus dois
lados diferentes.
Pinte o desenho assimétrico abaixo, capriche

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ENSINO RELIGIOSO
30/04

Após fazer a leitura, elabore um pequeno texto sobre: “As diferenças encontradas na
escola onde estudo”. Não esqueça de usar, adequadamente, os sinais de pontuação
e os parágrafos. Cuidado com os erros de ortografia.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
07/05
Conceituando o termo HONESTIDADE:
1. Procure no dicionário ou na internet o termo HONESTIDADE e copie o conceito
abaixo:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................................
De acordo com o conceito de honestidade que você acabou de ler, responda abaixo
as indagações.

