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CAPÃO DA CANOA, 24 DE MAIO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM CONCORDÂNCIA VERBAL? 

Concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com 

o pronome. Exemplo: 

O atleta terminou a competição em primeiro lugar 

Os atletas terminaram a competição em primeiro lugar 

Concordância verbal é o conjunto de regras que rege a relação entre o sujeito e o verbo. Para que essa relação 

seja harmônica, o verbo precisa concordar com o sujeito. Mas quem é o VERBO e quem é o SUJEITO. O verbo é a ação 

que aconteceu, está acontecendo ou acontecerá e SUJEITO é quem comete esta ação. No exemplo podemos perceber 

que O ATLETA é o sujeito, porque é ele quem comete a ação de TERMINAR a competição em primeiro lugar.  

O atleta terminou a competição em primeiro lugar 

   

SUJEITO         VERBO 

Assista o vídeo postado no grupo do WhatsApp: https://www.youtube.com/watch?v=-JDQ-epIP2E 

 

ATIVIDADE:  

1) Leia a tirinha e complete com as duas palavras que faltam. Escolha uma das opções abaixo.  

A  sabe ... sabe  B  sabem ... sabem  C  sabem ... sabemos  D sabe ... sei 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JDQ-epIP2E
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DIFERENTES TIPOS DE PIRÂMIDES 

 

ATENÇÃO! Analise o formato das pirâmides acima e fale (com as suas palavras) sobre as 

diferenças que você observou no que se refere ao formato de cada uma delas: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Todas as pirâmides são formadas por: ARESTAS, VERTICES, FACES E BASE. 

 

Arestas: São os segmentos de reta provenientes do encontro entre duas faces; 

Vértices: São os pontos de encontro das arestas; 

Faces: Todas as faces de uma pirâmide são laterais; 

Base: Parte de baixo que dá sustentação a pirâmide. 

 

ATIVIDADE: Anote na tabela abaixo as quantidades de base, faces, arestas e vértices das 

pirâmides da imagem acima: 

 PIRÂMIDE A PIRÂMIDE B PIRÂMIDE C PIRÂMIDE D 

BASE     

FACES     

ARESTAS     

VERTICES     
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CAPÃO DA CANOA, 25 DE MAIO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

A importância das atividades do espaço rural 

 
As atividades realizadas no espaço rural, como agricultura, pecuária e extrativismo são  importantes 

para a economia dos municípios por diversos motivos. Veja alguns deles: 

• Produção de alimentos para o consumo da população; 

• Geração de trabalho e renda para os trabalhadores; 

• Fornecimento de matéria-prima para atender à produção industrial. 
Em alguns municípios as atividades do espaço rural são direcionadas para atender a determinados 

setores da indústria, como a produção de algodão para abastecer as indústrias têxteis, de madeira para 
a fabricação de papel e móveis ou a mineração para produzir chapas de aço e peças para os mais variados 
produtos. 

A agricultura familiar é caracterizada pelo trabalho de famílias que moram e trabalham no campo, 
geralmente em pequenas propriedades rurais, onde é muito comum encontrarmos grandes variedades 
de produtos cultivados em uma mesma área. A produção da agricultura familiar é responsável por grande 
parte dos alimentos que chegam às nossas mesas. 

 
Fonte: MARTINEZ, Rogério; GARCIA, Wanessa. Novo Pitanguá: Geografia 4ºano. São Paulo: Moderna, 2017 

1- Observe o selo abaixo: 

 
a) Agora marque um X na alternativa correta. O selo representa atividades agrícolas:  

 
(    )   em pequenas propriedades (   )   em grandes propriedades 

 

b) De que maneira essa produção faz parte do seu dia a dia? 
 
 
 
 

 

c) Em sua opinião, qual a importância desse tipo de produção? 
 

 
 

 
  
 
 
 



    
 EMEF – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 
 
 ATIVIDADES REMOTAS – 2021 
 
 PROFESSOR (A): PAULA TAIZ VARGAS               ANO/TURMA: 51  
 
DATA: 24 A 28 DE MAIO DE 2021. 

 
Assista o vídeo abaixo encaminhado no grupo do whatsApp e relembre os cálculos de divisão: 
https://www.youtube.com/watch?v=tlbElUY_mzU 
 

ATENÇÃO!!! Arme as contas no verso da folha e calcule. Se necessário utilize a sua tabuada.  
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tlbElUY_mzU
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CAPÃO DA CANOA, 26 DE MAIO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 
 

Saneamento básico 
 

 A qualidade de vida,  do cidadão,  está ligada ao saneamento básico. O abastecimento de água 
potável, a limpeza urbana, o esgoto sanitário, o manejo de resíduos sólidos (fezes) e a drenagem das 
águas pluviais, são o conjunto de serviços que vão melhorar a vida de uma comunidade. 
  
Um dos grandes desafios enfrentados em várias cidades brasileiras é a falta do saneamento básico, 
ou seja, a falta de um conjunto mínimo de medidas adotadas em uma cidade, para melhorar a vida 
dos habitantes, controlar e prevenir doenças. 
  
Sabe-se que o saneamento básico é um fator importante para nos manter saudáveis, pois o local onde 
vivemos pode nos colocar em contato com várias doenças. Portanto acesso a água potável e algumas 
condições de higiene são fundamentais para evitarmos o contato com muitas doenças, como, 
disenteria e cólera. 
É responsabilidade dos governantes oferecer saneamento básico para população, pois a água potável, 
tratamento de esgoto, coleta de lixo e higiene das vias públicas é um direito do cidadão. 
 
ATIVIDADE: 
 

1) Após a leitura do texto com base em seus conhecimentos responda quais atos de higiene, 
você considera importante uma cidade? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2) Com suas palavras diga o que é saneamento básico? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3) Cite alguns prejuízos causados a população pela falta de saneamento básico: 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS 

 

1) Carlinha tem 156 livros e quer distribuídos igualmente em quatro prateleiras da sua estante. 

Quantos livros ela deve colocar em cada prateleira? 

 

 

 

2) Quantas equipes de vôlei com 6 elementos cada, podem ser formadas com 102 jogadores? 

 

 

 

3) O quarteirão onde moro tem 196 m de comprimento. Do início do quarteirão até o final foram 

plantadas árvores distantes 7 m uma da outra. Quantas árvores foram plantadas neste 

quarteirão? 

 

 

4) Uma professora precisa arrecadar R$ 325 para comprar os livros que serão usados em uma 

pequena pesquisa da escola. Cada aluno contribuirá com cinco reais. Quantos alunos precisam 

contribuir para que ela consiga juntar a quantia necessária? 

 

 

 

5) Uma papelaria recebeu 750 folhas de papel ofício. Quer distribuídas igualmente em seis 

pacotes. Quantas folhas deverão ser colocadas em cada pacote? 

 

 

 

6) 360 alunos de um colégio participaram de uma excursão ao espetáculo o Rei Leão. Esses 

alunos foram distribuídos igualmente em oito ônibus. Quantos alunos foram colocados em 

cada ônibus? 
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CAPÃO DA CANOA, 27 DE MAIO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 
 

A bola 

Luis Fernando Verissimo 

O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira 
bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era 
uma bola. 

O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal!”. Ou o que os garotos dizem hoje em dia 
quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de 
alguma coisa. 

— Como e que liga? — perguntou. 
— Como, como é que liga? Não se liga. 
O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 
— Não tem manual de instrução? 
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros. 
— Não precisa manual de instrução. 
— O que é que ela faz? 
— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 
— O quê? 
— Controla, chuta… 
— Ah, então é uma bola. 
— Claro que é uma bola. 
— Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 
— Você pensou que fosse o quê? 
— Nada, não. 

O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da tevê, com a bola 
nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que times de 
monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela ao mesmo tempo que 
tentavam se destruir mutuamente. 

O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. 

O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como 
antigamente, e chamou o garoto. 

— Filho, olha. 

O garoto disse “Legal”, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, 
tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução 
fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. 

Comédias para ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
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ATIVIDADE: 

1) Complete as lacunas do texto com uma das opções apresentadas no parênteses:  

O pai _________ (da/deu) uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que 
sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. 
Agora não ______(foi/era) mais de couro, _______ (era/é) de plástico. Mas era uma bola. 

O garoto ________________ (agradece/agradeceu), ________________ 
(desembrulhava/desembrulhou) a bola e__________ (dizia/disse) “Legal!”. Ou o que os 
garotos dizem hoje em dia quando ____________ (gostam/gosta) do presente ou não 
querem________________ (magoar/magoaram) o velho. Depois _______________ 
(começa/começou) a girar a bola, à procura de alguma coisa. 

— Como é que _________ (ligou/liga)? — perguntou. 
— Como, como é que liga? Não se liga. 
O garoto _____________ (procurava/procurou) dentro do papel de embrulho. 
— Não tem manual de instrução? 
O pai começou a ________________ (desanimaram/desanimar) e a pensar que os tempos 
são outros. Que os tempos são decididamente outros. 
— Não ______________ (precisa/precisavam) manual de instrução. 
— O que é que ela _______(fazia/faz)? 
— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 
— O quê? 
— _______________ (controlava/controla), _______________ (chuta/chutava)… 
— Ah, então é uma bola. 
 

https://nova-escola 
producao.s3.amazonaws.com/BXKNFfkDmcC8R5r2XkQ9bwYW5y9ERTmvKQNEdU4gxVwcyQMVnMaQYAEsnd
vn/copia-de-texto-para-impressao-cronica-lacunada-lpo4-08ats02.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://nova-escola/
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O QUE É UM SAMBAQUI?  
Assista a vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=7YT0rg75X6U 

 

 
Se você olhar de longe, parece um morro. Se chegar mais perto, verá que não se trata de um monte 
de terra qualquer: há ossos, conchas e pedras. Esse morro diferente é chamado sambaqui! E quer 
saber mais? Os sambaquis nos dizem muito sobre a história humana e da natureza em geral. Vamos 
conhecê-los melhor? 

Muito antes de os portugueses chegarem ao Brasil, até mesmo antes de existirem os índios 
que habitavam o nosso litoral, vivia, próximo às praias, um povo pré-histórico que os pesquisadores 
chamaram de sambaquieiro. O nome foi dado porque esse povo tinha o costume de fazer grandes 
montes de conchas e outros materiais, os chamados sambaquis. Na língua tupi, sambaqui significa 
justamente “amontoando de conchas”.  

Os sambaquieiros costumavam enterrar seus mortos e acender fogueiras nos sambaquis. 
Isso leva os pesquisadores a acreditarem que os sambaquis representavam uma cerimônia de 
despedida, algo semelhante aos nossos enterros. 

Os sambaquis são uma amostra importante do comportamento e dos hábitos dos povos que 
os construíram. Eles incluem, por exemplo, pontas de flechas e outros artefatos, além de muitos, 
muitos restos de comida: carapaças de crustáceos e ouriços-do-mar, espinhas de peixes e ossos de 
aves e mamíferos. 

Os amontoados iam surgindo próximos aos locais em que havia bastante alimento. Por isso, 
muitos sambaquis são encontrados perto de baías, lagoas e de ambientes aquáticos onde as águas 
doce e salgada se encontram – nesses ambientes há muita quantidade e diversidade de bichos 
aquáticos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7YT0rg75X6U
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Sambaquis no Rio Grande do Sul 
 

Os sambaquis localizados no Estado do Rio Grande do Sul foram alvos de estudos sistemáticos 
pelos arqueólogos. Podemos constatar que esses depósitos de conchas eram feitos pelos caçadores e 
coletores que chegaram, vindos pela calha do rio Uruguai numa primeira onda migratória, por volta de 
12.000 anos atrás, que adentrou a região que hoje conhecemos como Rio Grande do Sul. Eram grupos 
que migraram de outras regiões e acabaram se adaptando ao clima da planície litorânea durante o final 
do último período de glaciação.  

Sambaquis são construções antrópicas que contém muitos vestígios da cultura material que 
retratam uma sociedade de grupos milenares de caçadores e coletores. São os povoadores do litoral e 
podemos constatar que 95% dos vestígios alimentares eram de fauna lacustre e de farta fauna marinha, 
mas se alimentavam também de animais de pequeno e médio porte como roedores, cervos, etc. 
Os sambaquis do litoral do RS são relativamente "jovens" comparados aos sambaquis que se estendem 
desde o Espírito Santo até o litoral do Rio Grande do Sul. Datações mais recuadas no tempo indicam 
3000, 3600 anos atrás. Podemos destacar os dois maiores e mais conhecidos sambaquis no RS: o 
Sambaqui de Itapeva e de Xangri-Lá.   
 
Saiba mais sobre o Sambaqui Morro dos índios de Xangri-Lá no linck abaixo.  
http://janisloureiro.blogspot.com/2009/11/sambaqui-morro-dos-indios-e-um-exemplo.html 
 

 
 
RESUMO DO ESTUDO:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_per%C3%ADodo_glacial
http://janisloureiro.blogspot.com/2009/11/sambaqui-morro-dos-indios-e-um-exemplo.html
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ATIVIDADE: Com base no material de estudo (texto e vídeo), circule em cada questão a letra que 
representa a resposta correta.  
 

Bom trabalho! Se precisar, chama a Prof. Paula no WhatsApp.  

1- O que são os sambaquis? 

a) Montanha. 

b) Monte de conchas e outros 
materiais. 

c) Vulcão. 

 

2 - Onde a maioria dos sambaquis 
foram localizados? 

a) Nas montanhas. 

b) Na região de matas. 

c) No litoral. 

 
 

3- Segundo os arqueólogos, os povos dos 
sambaquis habitavam nas proximidades do 
mar ou rios e deles se alimentavam. Qual 
era a principal dieta alimentar? 

a) Vegetais e sementes. 

b) Animais marinhos. 

c) Aves e frutos. 

 

4- O que os povos dos 
sambaquis faziam para 
sobreviver? 

a) Eram pescadores. 

b) Viviam da caça e do 
artesanato. 

c) Eram agricultores. 

 
 

5 - Quando diminuía a quantidade de 
moluscos, como caracóis e ostras, do 
que eles se alimentavam? 

a) Frutos e sementes. 

b) Peixes. 

c) Milho. 

6 - Quais as principais utilidades dos 
sambaquis? 

 
a) Moradia e marcação 

de território. 
b) Festas e moradia. 
c) Marcação de território, 

observação e rituais. 

7 - O que os pesquisadores 
encontraram nos sambaquis? 

a) Vestimentas e ferramentas. 
b) Instrumentos musicais e restos de 

alimentos. 
c) Restos de alimentos e corpos 

sepultados. 

 

8 - Segundo análise dos sambaquis 
pelos pesquisadores, qual a diferença 
entre o meio ambiente marinho do 
passado distante e o atual? 

a) Diminuição da diversidade 
marinha. 

b) Aumento da diversidade 
marinha. 

c) Surgimento de novas espécies. 

 


