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Livro do Aluno
5.º Ano | 1.º Bimestre

Conviver e
aprender





Apresentação

Querido aluno,

Receba com muito carinho este livro, que foi feito pensando em você e nos 
muitos e muitos conhecimentos importantes que se pode aprender na escola. 
Ao longo deste material, você será convidado a falar, a ouvir, a escrever, a ler, 
a pesquisar e a pensar para resolver desafi os que o levem a colocar em uso 
tudo o que você já sabe, o que pensa e o que aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura, em que 
se escolhem diferentes caminhos e pistas para encontrar, ao fi nal, um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que este livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas, lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fi zermos em conjunto 
com o professor ou com os colegas, num exercício de cooperação e 
ajuda mútua, e é por isso mesmo que esta coleção se chama “Conviver e 
Aprender”.

Ah! Outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, ao 
longo do ano, que este livro está organizado em partes, que chamamos de 
Disciplinas, e são várias: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografi a. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade, pelas cores que as identifi cam. Língua Portuguesa, por exemplo, tem 
a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma folheada no 
livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora: folheie o livro de 
frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide do seu livro com carinho e deixe 
que ele se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Antes da leitura: 

Sobre qual assunto vai tratar a história que a 
professora vai ler?

O que o desenho da capa sugere?

 Você já ouviu falar da autora desta história?

Depois da leitura:

Fatos como os que ocorreram na história, você 
já viu acontecer de verdade?

Você sabe como se chama uma situação como 
essa que aconteceu na história que você ouviu?

professora vai ler?

já viu acontecer de verdade?

essa que aconteceu na história que você ouviu?

uma prática perigosa

Bullying
escolar:

Roda de
Conversa
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Usar a agressividade para se sentir 
mais forte. Desrespeitar o outro 
e ignorar os sentimentos alheios 
são atitudes dignas? Quem pratica 
bullying é uma pessoa feliz?

Leia, silenciosamente, o texto a seguir. 

Bullying: é preciso levar a sério ao primeiro sinal 
Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de 
educadores atentos para evitar consequências desastrosas

 
Entre os tantos desafi os da escola, está posto mais um: o bullying 

escolar — termo sem tradução exata para o português — tem sido cada vez 
mais reportado. É um tipo de agressão que pode ser física ou psicológica, 
ocorre repetidamente e intencionalmente, além de ridicularizar, humilhar 
e intimidar suas vítimas. “Ninguém sabe como agir”, sentencia a promotora 
Soraya Escorel, que compõe a comissão organizadora do I Seminário Paraibano 
sobre Bullying Escolar, que reuniu educadores, profi ssionais da Justiça e 
representantes de governos nos dias 28 e 29 de março, em João Pessoa, 
na Paraíba. “As escolas geralmente se omitem. Os pais não sabem lidar 
corretamente. As vítimas e as testemunhas se calam. O grande desafi o é 
convocar todos para trabalhar no incentivo a uma cultura de paz e respeito às 
diferenças individuais”, complementa. 

A partir dos casos graves, o assunto começou a ganhar espaço em estudos 
desenvolvidos por pedagogos e psicólogos que lidam com educação. Para Lélio 
Braga Calhau, promotor de Justiça de Minas Gerais, a imprensa também ajudou 
a dar visibilidade à importância de se combater o bullying e, por consequência, 
a criminalidade. “Não se tratam aqui de pequenas brincadeiras próprias da 
infância, mas de casos de violência, em muitos deles, de forma velada. Essas 
agressões morais ou até físicas podem causar danos psicológicos à criança 
e ao adolescente, facilitando posteriormente a entrada deles no mundo do 
crime”, avalia o especialista no assunto. Ele concorda que o bullying estimula a 
delinquência e induz a outras formas de violência explícita.

Bullying vai muito além da brincadeira sem graça 
Esse termo não tem um correspondente em português. Em inglês, 

refere-se à atitude de um bully (valentão). Objeto de estudo pela primeira 
vez na Noruega, o bullying é utilizado para descrever atos de violência física 
ou psicológica contra alguém em desvantagem de poder, sem motivação 
aparente e que causa dor e humilhação a quem sofre. “É uma das formas 
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de violência que mais cresce no mundo”, afi rma Cléo Fante, pedagoga 
pioneira no estudo do tema no país e autora de Bullying Escolar (Artmed). 
Segundo ela, o bullying pode acontecer em qualquer contexto social, como 
escolas, universidades, famílias, entre vizinhos e em locais de trabalho. 
“Identifi camos casos de bullying em escolas das redes pública e privada, 
rurais e urbanas e até mesmo com crianças de 3 e 4 anos, ainda no Ensino 
Infantil”, comenta. 

Para o presidente do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação 
sobre o Bullying Escolar, José Augusto Pedra, o fenômeno é uma epidemia 
psicossocial e pode ter consequências graves. O que, à primeira vista, pode 
parecer um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e fi sicamente 
o alvo da ofensa. Crianças e adolescentes que sofrem humilhações racistas, 
difamatórias ou separatistas podem ter queda do rendimento escolar, 
somatizar o sofrimento em doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo 
de trauma que infl uencie traços da personalidade. “Se observa também uma 
mudança de comportamento. As vítimas fi cam isoladas, se tornam agressivas 
e reclamam de alguma dor física, justamente na hora de ir para escola”, 
detalha José Pedra. 

Até as testemunhas sofrem ao conviver diariamente com o problema, 
mas tendem a omitir os fatos por medo ou insegurança. Geralmente, 
elas não denunciam e se acostumam com a prática, acabam encarando 
como natural dentro do ambiente escolar. “O espectador se fecha aos 
relacionamentos, se exclui porque ele acha que pode sofrer também no 
futuro. Se for pela internet, no cyberbullying, por exemplo, ele ‘apenas’ 
repassa a informação. Mas isso o torna um coautor”, completa Cléo Fante. 

O bullying, de fato, sempre existiu. O que ocorre é que, com a infl uência 
da televisão e da internet, os apelidos pejorativos foram tomando outras 
proporções. “O fato de ter consequências trágicas, como mortes e suicídios, 
e a falta de impunidade proporcionou a necessidade de se discutir de forma 
mais séria o tema”, aponta Guilherme Schelb, procurador da República e 
autor do livro Violência e criminalidade infantojuvenil. 

BARROS, Andreia. Bullying: é preciso levar a sério ao primeiro sinal.
Nova Escola, abr. 2008. Disponível em: <http://revistaescola.abril.uol.com.br/crianca-

e-adolescente/comportamento/bullying-preciso-levar-serio-431385.shtml#bullying>. 
Acesso em: 11 dez. 2009. 

Em dupla, leiam novamente o texto, assinalem as palavras que vocês não 
conhecem e formulem hipóteses sobre os seus signifi cados. Em seguida, 
confi rmem se as suas respostas estão corretas utilizando o dicionário. 
Registrem.

2
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Qual o assunto principal deste texto: 

(   )  Os desafi os da escola com relação à melhora nos índices de 
aprendizagem, um sinal que precisa ser cuidado. 

(    )  As brincadeiras na escola e sua contribuição para o desenvolvimento das 
aulas.

(   )  A violência física ou psicológica, que ocorre repetidamente em qualquer 
contexto social, principalmente nas escolas ou na internet, com a 
intenção de humilhar alguém em desvantagem de poder.

(   )  A violência em geral, que cresce e atinge a população de maneira 
desastrosa.

“Bullying vai muito além da brincadeira sem graça”, por que o texto afi rma 
isso?

Na frase:

O bullying, de fato, sempre existiu.

A palavra sempre, neste contexto, indica:

(    ) lugar

(    ) tempo

(    ) causa

(    ) fi nalidade

Por que bullying aparece escrito no texto com letra diferente?

3

4

5

6



17

Volte ao texto. No segundo parágrafo, grife a palavra assunto. No terceiro 
parágrafo, grife a palavra termo. No quarto parágrafo, grife a palavra 
fenômeno. 

Relendo novamente o texto, essas três palavras referem-se a quê? Por que 
ocorreram essas substituições?

Volte ao texto novamente e sublinhe todas as manifestações de opinião sobre 
o bullying. Releia-as. O que todas essas opiniões revelam?

Por que será que a autora do texto utiliza tantas citações de opinião ao 
escrever?

Depois de reler as várias opiniões sobre bullying presentes no texto,  
manifeste a sua opinião sobre este tema.

O texto lido demonstra importância de retomarmos alguns valores. Com os 
colegas e o professor, tente explicar o que signifi cam os seguintes valores:

7

8

9

10

11

12
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Valores Signifi cados

Respeito mútuo

Justiça

Solidariedade

Diálogo

Diante do que você conversou e escreveu com os colegas e o professor, 
responda:

a) Existe respeito mútuo na sua sala de aula, entre você, os colegas e o 
professor? Explique.

b) Você já foi vítima de injustiça ou já foi injusto com alguém? Comente.

13
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c) Quando você entra em confl ito com um colega, qual é o melhor caminho 
para o entendimento? Registre.

d) Você já passou por uma situação de bullying? Quais foram os sentimentos 
provocados?

e) Que ações positivas devemos tomar diante de uma situação de bullying na 
escola?

Uma das ações preventivas de conscientização contra o bullying, é 
estabelecer, cumprir e fazer cumprir regras de convivência. Com seu professor 
e colegas, construa um cartaz com as principais regras de classe para fi xá-lo 
em sala. Como referência, leiam o trecho do Regimento Interno da sua escola, 
presente no Caderno de Leitura.

Voltando ao texto "Bullying: é preciso levar a sério ao primeiro sinal", converse 
com os seus colegas e professor sobre o que se pede nas questões abaixo.

a) De onde esse texto foi retirado? Ele poderia ser veiculado de outras formas,  
quais?

14

15
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b) Qual a função de um texto como este? Explique.

O texto que você acabou de explorar é uma reportagem. Leia o quadro a 
seguir, para saber mais sobre este tipo de texto.

Reportagem é um texto do tipo jornalístico utilizado para 
transmitir informações por meio da televisão, rádio, revista ou 
jornal.

Não é a mesma coisa que notícia, pois:

Reportagem: informa assuntos de maneira mais detalhada, 
levanta questões, discute, argumenta e mostra opinião de várias 
pessoas.

Notícia: informa fatos ocorridos recentemente, de maneira mais 
objetiva, podendo apresentar-se como um texto mais curto que a 
reportagem e aponta razões e efeitos.

Tanto a notícia quanto a reportagem apresentam-se, geralmente, 
divididas em três partes:

Manchete:  o título da reportagem ou notícia que tem como 
objetivo anunciar o que será dito.

Subtítulo ou linha-fi na: trecho localizado abaixo da manchete 
que tem a função de complementar informações.

Lead (lê-se lide): é normalmente o primeiro  parágrafo da 
reportagem ou notícia. A função do lead é apresentar um resumo do 
texto para motivar o leitor a ler o texto completo.

Corpo: é o desenvolvimento do assunto, deve ter uma  
linguagem direcionada a um público amplo.

Quando a notícia ou reportagem apresenta-se impressa, no 
portador original, jornal ou revista, aparece escrita em colunas e 
pode vir acompanhada de fotos legendadas.

16
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Com um colega, explorem diferentes jornais e revistas e notem a presença de 
manchete, subtítulo e lead. Observem também a forma como esses portadores 
de texto são organizados.

Volte à reportagem "Bullying: é preciso levar a sério ao primeiro sinal" e pinte 
de cores diferentes a manchete, o subtítulo e o lead.

Por que a manchete e o subtítulo aparecem em letras em formatos diferentes 
do restante do texto? Isso tem a ver com o jeito de lermos um jornal? Explique.

Combine com seus colegas e o professor de assistirem como lição de casa um 
jornal televisivo. Em seguida, discuta com todos e anote em seu caderno as 
diferenças entre um jornal televisivo e um jornal escrito.

Leia o texto a seguir.

17

18

19
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Em caso de bullying, escolas 
podem procurar o MP

Escolas públicas e particulares já 
podem encaminhar, desde fevereiro, 
casos de bullying e de cyberbullying 
diretamente ao Ministério Público 
Estadual (MPE) sem que os pais 
tenham de abrir boletim de 
ocorrência em delegacias ou fazer o 
registro das denúncias em cartórios 
de notas. 

Os estabelecimentos de ensino 
devem procurar a Promotoria da 
Infância e Juventude, no Brás, região 
central, enviar uma breve narração 
dos fatos e, se possível, documentos 
e indicação de testemunhas. 

“Uma comissão irá apurar, em 
caráter preliminar, se as ocorrências 
que chegarem dizem respeito a 
atitudes agressivas, realizadas de 
forma voluntária e repetitiva, que 
ocorram sem motivação evidente, 
adotadas por um ou mais estudantes 
contra outro causando dor e 

angústia e realizada dentro de uma 
relação desigual de poder”, explica 
o promotor Mario Augusto Bruno 
Neto. “Denunciando, as escolas se 
previnem de possíveis ações no 
futuro”, afirma. 

Em seguida, o autor 
será intimado para prestar 
esclarecimentos, assim como a 
vítima e testemunhas. Caso não 
se confirme que é um caso de 
bullying, será encaminhado para 
outras promotorias. Se o fato não 
constituir crime, será arquivado. 
Caso a prática fique confirmada, 
o promotor poderá arquivá-la, 
denunciar o caso à Justiça, conceder 
remissão (perdão) ou encaminhar o 
caso à Justiça Restaurativa. Havendo 
necessidade, serão realizadas visitas, 
em caráter educativo, às escolas 
públicas e privadas para a realização 
de palestras dos promotores. 

ALCALDE, Luísa. Em caso de bullying, 
escolas podem procurar o MP. Disponível em: 

<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.
php?it=15260>. Acesso em: 18 fev. 2013.
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Esse texto é:

(    ) uma reportagem

(    ) um conto

(    ) um convite

(   ) uma notícia

(    ) um cartaz de divulgação

(    ) um relato

Justifi que a alternativa que você assinalou na última questão, pelas 
características do texto e sua fi nalidade.                                                                    

Qual é a manchete da notícia que você acabou de ler? Em sua opinião ela deu 
conta de anunciar o assunto que foi noticiado? Explique.

A notícia que você leu não possui subtítulo. Ele fez falta na interpretação da 
notícia? Será que o subtítulo poderia ajudar o leitor a escolher melhor o que 
lê? Comente.

Analisando os textos das páginas 14 e 21, podemos afi rmar que:

(   ) Os dois são jornalísticos e tem por função informar a um público amplo.

(    ) Os dois tratam de assuntos totalmente diferentes.

22
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(   )  Os dois ajudam a formar a opinião do leitor sobre o tema bullying.

(   )  Em geral as reportagens e as notícias, em seus portadores originais 
(revistas ou jornais), vêm acompanhadas de fotos que ilustram o assunto 
e têm o texto organizado em colunas.

(   )  O primeiro texto é uma reportagem,  explora de maneira mais profunda 
o assunto abordado.

(   )  O segundo texto é uma notícia, anuncia fatos de maneira mais objetiva.

Participe da roda de leitura de notícias (roda de jornal) que acontecerá 
na sua sala de aula, durante toda a próxima semana, e responda aos 
questionamentos do professor referentes a essa atividade.

Depois das muitas explorações sobre o gênero notícia, chegou a sua vez de 
produzir uma, em seu caderno de produção de texto. Siga as orientações e as 
etapas propostas pelo professor.

Em parceria com um colega, leia o parágrafo a seguir para responder às 
próximas questões.

Entre os tantos desafios da escola, está posto mais um: o bullying 
escolar – termo sem tradução exata para o português – tem sido cada vez 
mais reportado. É um tipo de agressão que pode ser física ou psicológica, 
ocorre repetidamente e intencionalmente, além de ridicularizar, humilhar e 
intimidar suas vítimas. “Ninguém sabe como agir”, sentencia a promotora 
Soraya Escorel, que compõe a comissão organizadora do I Seminário 
Paraibano sobre Bullying Escolar, que reuniu educadores, profissionais da 
Justiça e representantes de governos nos dias 28 e 29 de março, em João 
Pessoa, na Paraíba. “As escolas geralmente se omitem. Os pais não sabem 
lidar corretamente. As vítimas e as testemunhas se calam. O grande desafio 
é convocar todos para trabalhar no incentivo a uma cultura de paz e respeito 
às diferenças individuais”, complementa.

a) Quantas frases aparecem neste parágrafo? Como vocês conseguiram 
localizá-las?

b) Expliquem o que é uma frase.

27

28

29
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c)  Grifem a primeira frase do parágrafo. Nela, aparecem os dois-pontos. Qual 
a função deles na frase? 

d) Vocês sabem em que outras circunstâncias os dois-pontos podem ser 
usados? Verifi quem os vários textos, no Caderno de Leitura, para explicarem 
o que se pede.

e)  Há trechos no parágrafo que aparecem entre aspas. Por que eles foram  
marcados com aspas?

f) Que outras funções as aspas podem ter num texto? Verifi quem os vários 
textos, no Caderno de Leitura, para explicarem o que se pede.

g) Na primeira frase do parágrafo observamos a presença de dois travessões. 
Com que função eles foram usados?

h) Que outras funções o travessão pode ter num texto? Verifi quem os vários 
textos, no Caderno de Leitura, para explicarem o que se pede.
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Vamos recordar.

Substantivo é tudo o que nomeia as “coisas” em geral,  é tudo o que pode ser 
visto, pego ou sentido. 

Verbo é a palavra variável que indica ação, estado, mudança de estado, fato, 
fenômeno natural e desejo.

Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. 

Locução adjetiva – são duas ou mais palavras que atribuem características ao 
substantivo.

Leia o texto abaixo.

A realidade da violência vivenciada, no ambiente escolar, tem 
preocupado pais, educadores e também autoridades. As notícias veiculadas 
na mídia demonstram o quão frágil é o sistema educacional, para o 
enfrentamento dessa realidade. Além disso, as políticas públicas, nessa área, 
são deficitárias e tem contribuído para o aumento dos índices de violência.

a) Agora, veja um trecho desse texto sem algumas palavras:

A realidade da  vivenciada no  escolar tem preocupado ,  e 
também .

b)  As palavras excluídas aqui são: 

(   ) Substantivos    (     ) Verbos    (   )Adjetivos  (    ) Locuções adjetivas

c)  Explique por que elas são importantes no texto e que função elas têm.

30

31

Um 
texto é composto 

por palavras organizadas, 
numa sequência, que dá sentido ao 

que se quer comunicar. Para compor 
o sentido do texto, cada palavra tem 

a sua função. Já aprendemos 
algumas delas. Vamos 

recordar?
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d) Agora veja um outro trecho do texto sem outras palavras:

As notícias veiculadas na mídia  o quão frágil  o sistema educacional 
para o enfrentamento dessa realidade.

e) As palavras excluídas aqui são: 

(    ) Substantivos    (   ) Verbos    (   ) Adjetivos  (    ) Locuções adjetivas

f) Explique por que elas são importantes no texto e que função elas têm.

g) Agora, veja um outro trecho do texto sem outras palavras:

Além disso, as políticas  nessa área são  e tem contribuído para o 
aumento dos índices .

h) As palavras excluídas aqui são: 

(    ) Substantivos    (     ) Verbos    (   )Adjetivos  (   ) Locução adjetiva

i) Explique por que elas são importantes no texto e que função elas têm.

Nos textos, os adjetivos, substantivos, verbos e outras palavras combinam-se 
para concordar nas frases. Vamos ver como isso acontece?

a) Reescreva a frase abaixo substituindo a palavra notícias por notícia, 
grifando tudo que foi preciso mudar.

As notícias veiculadas na mídia demonstram o quão frágil é o sistema 
educacional.

32
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b) Reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra políticas por política, 
grifando tudo que foi preciso mudar.

As políticas públicas são defi citárias e tem contribuído para o aumento da 
violência.

c)  Reescreva a frase abaixo substituindo a palavra inscrições por inscrição, 
grifando tudo que foi preciso mudar.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 05 de outubro.

Converse com os seus colegas e professor a respeito do que mudou nas frases 
com a alteração dos substantivos. Anote aqui o que vocês descobriram.

Na frase:

“Não se tratam aqui de pequenas brincadeiras próprias da infância, mas de 
casos de violência, em muitos deles de forma velada.”

a) Procure no dicionário o signifi cado da palavra em destaque.

b) Você observou que no dicionário há várias possibilidades de signifi cado para 
essa palavra, inclusive com sentidos totalmente diferentes. Qual deles você 
acha que melhor se encaixa? Reconstrua a frase trocando a palavra em 
destaque por outra ou outras de mesmo sentido.
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Há palavras que têm a  mesma pronúncia, a mesma grafi a, mas 
signifi cados diferentes. 

Com seus colegas de classe, faça uma lista de palavras, de mesma grafi a e  
signifi cados diferentes, vocês podem basear-se na pesquisa em dicionário.

Nos casos dessas palavras, o que é que nos faz saber o verdadeiro signifi cado 
delas?

Há casos de palavras que são iguais na pronúncia e diferentes na escrita. 
Exemplo: apressar (acelerar) e apreçar (colocar preço). Vamos ver outros 
casos? Procure o signifi cado das palavras abaixo.

conserto: concerto:

cheque: xeque:

cerrar: serrar:

paço: passo:

aço: asso:

assento: acento:

sinto: cinto:

cessão: sessão:

seção:
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Que problemas há nas frases abaixo? Discuta com o professor e os colegas.

a) Amigo, cinto muito o que ocorreu com você na escola.

b) Os alunos ascenderam o holofote da quadra da escola.

c) Se essas frases tivessem sido comunicadas só na oralidade conseguiríamos 
identifi car algum problema? Por quê?

Vamos ampliar os nossos conhecimentos fazendo uma pesquisa sobre o tema 
bullying. Nosso objetivo será a apresentação de um seminário, para as outras 
classes, sobre o que descobrimos a respeito deste tema. Para ajudar nessa 
exposição, também será feito material escrito.

Toda pesquisa parte de algumas perguntas que se quer responder. Pense com 
os seus colegas e o professor que perguntas uma pessoa que nunca ouviu falar 
de bullying poderia fazer. Escreva-as em seu caderno:

Com outros colegas, tente responder, em seu caderno, aos questionamentos 
de maneira clara. Utilize-se de pesquisas sobre o assunto, para melhor 
responder às questões. Vocês podem consultar pesquisas na internet ou em 
livros e revistas, siga as orientações de seu professor.

Socialize com os demais grupos da classe, sob a orientação do professor, as 
respostas encontradas pelo seu grupo.

Junto com a classe toda e o professor, elejam as melhores respostas para 
compor a apresentação que será realizada.

A partir das questões respondidas, monte com os colegas a apresentação. 
Criem cartazes ou arquivo em PowerPoint (ou similar), com textos e imagens,  
para ilustrar a exposição que vocês farão. Lembre-se de criar uma abertura 
com o anúncio e objetivo da apresentação, prosseguindo com as questões e 
depois uma fi nalização que resume o assunto e a mensagem que vocês querem 
passar aos demais colegas da escola.

Para garantir que todos compreenderão o que vocês têm a expor, revisem o 
que produziram, seguindo o checklist da próxima página. 
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Sobre o conteúdo da apresentação Sim Não

O conteúdo da apresentação está claro e objetivo?

O conteúdo das respostas sobre as perguntas levantadas 
está de acordo com o tema?

As imagens usadas ajudam a compreender o texto?

Sobre o jeito de escrever
A apresentação está organizada com abertura, 
desenvolvimento e fi nalização?
Foram usadas letras maiores onde se quer chamar a 
atenção?
As imagens e as palavras estão bem distribuídas nos 
cartazes ou nos slides?
Foram usados sinais de pontuação que garantem a 
compreensão do texto?

As palavras foram escritas corretamente?

Os verbos estão concordando do início ao fi m da 
apresentação?

Após construir o texto da apresentação, é hora de se preparar para a 
apresentação do seminário. Siga as orientações do professor para isso, pois 
vocês irão assistir a outras apresentações, testar a apresentação na própria 
classe e fi lmá-la, para depois discutirem o que é preciso melhorar.

Ao comunicar-se oralmente com um grande público, usamos a linguagem 
verbal e não verbal. Por isso precisamos exercitar,  prestando atenção a vários 
aspectos:

• tom de voz;
• pronúncia;
• velocidade da fala;
• postura corporal;
• expressão facial;
• gestualidade;
• o contato visual com a plateia;
• a linguagem mais ou menos formal;
• e por fi m, como o objetivo desta apresentação é informar sobre um 

tema, o conhecimento desse conteúdo é fundamental.

Quando estiver tudo pronto, organizem-se para a apresentação nas demais 
salas da escola.
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Leia a tirinha a seguir e responda às questões propostas. 

SOUSA, Mauricio de. Turma da Mônica. O Estado de São Paulo. 13 de agosto de 2009. Caderno 2.

Há traço de humor:

A (    ) na Mônica correndo atrás do Cebolinha.

B (    ) na aparência preocupada do Cebolinha ao fugir da Mônica depois 
de tê-la provocado muito.

C (    ) no fato do Cebolinha achar que se deu bem sem perceber o 
precipício a sua frente.  

D (    ) no fato da Mônica ter perdoado o Cebolinha.

A  interpretação dessa tirinha depende muito mais 

A (    ) da linguagem verbal

B (    ) da linguagem não verbal.

C (    ) da linguagem formal.

D (    ) da linguagem não formal.

Pense e
responda

Há traço de humor:

A  interpretação dessa tirinha depende muito mais 
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Você quer obter melhores resultados nos 
estudos?

Como é o seu comportamento em sala de aula? 

Você costuma estudar em casa?

Você acha que ter um momento de estudo é 
importante?

O que é necessário para obter êxito no que se 
propõe a fazer?

estudos?

importante?

propõe a fazer?

fácil e prazeroso.
Estudar é muito

Roda de
Conversa
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Como posso conhecer o céu, a terra, o 
mar e tudo que neles há? Como posso 
conhecer o mundo e seus segredos, abrir 
os caminhos do saber e preparar o futuro 
que aponta no alvorecer? Ora meu amigo! 
O estudo é a direção que você deve seguir! 

Você sabia que muitas experiências mostram que as pessoas aprendem de 
várias maneiras? 

— 20% do que apenas ouve; 

— 30% do que apenas vê; 

— 50% do que ouve e vê; 

— 80% do que ouve, vê e faz. 

a) Discuta com o professor e os colegas e descubra qual é a maneira que você 
aprende. Justifi que sua resposta.

Leia o texto a seguir.

1

2

Como posso conhecer o céu, a terra, o 
mar e tudo que neles há? Como posso 
conhecer o mundo e seus segredos, abrir 
os caminhos do saber e preparar o futuro 
que aponta no alvorecer? Ora meu amigo! 
O estudo é a direção que você deve seguir! 

Hora do
desafi o

Habitue-se a estudar

Para ter como resultado a aprendizagem, é necessário que você crie o hábito de 
estudos. Inicie, seguindo estas dicas: 
• evite conversas paralelas durante as aulas; 
• esteja sempre atento e concentrado, durante as explicações e as atividades; 
• seja um ouvinte ativo;
• participe da aula;
• pergunte ao professor sobre suas dúvidas,
• discuta com ele seus pontos de vista; 
• faça anotações, elas permitem a revisão da matéria a qualquer momento; 

— 20% do que apenas ouve; 

— 30% do que apenas vê; 

— 50% do que ouve e vê; 

— 80% do que ouve, vê e faz. 

• 20% do que apenas ouve; 

• 30% do que apenas vê; 

• 50% do que ouve e vê; 

• 80% do que ouve, vê e faz.
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• grife as partes mais importantes lidas em textos, livros, etc.; 
• faça todas as atividades de fi xação, propostas pelo professor. 

O espaço em casa para estudar
• a mesa deve estar localizada de tal maneira que a luz natural venha de forma a 
evitar a formação de sombras; 
• a cadeira deve ser confortável, para evitar tensão e cansaço;
• organize um espaço onde possa colocar seu material escolar e livros; 
• o local deve estar distante o máximo possível do telefone e de aparelhos sonoros; 
• tenha sempre à mão os materiais necessários para realizar as atividades, 
separando-os antecipadamente; 
• providencie um quadro de avisos para fi xar mensagens, calendários de provas, 
lembretes, agenda de atividades e trabalhos escolares, etc. 

O horário de estudo: uma necessidade 

A seguir, algumas dicas para planejar um horário de estudos em casa: 
• registre no caderno o horário das aulas;
• escreva sucintamente o que deverá ser feito no dia a dia; 
• procure dispor de um quadro de horário (segunda a sexta) para as atividades ligadas 
à escola; 
• (opção 1) reserve o primeiro momento do seu horário de estudo para a leitura de 
textos ou conteúdos dados nas aulas do dia; 
• Dedique o tempo restante às tarefas escolares;
• (opção 2) divida o seu tempo de estudo com as disciplinas de seu horário diário da 
escola;
• reserve um espaço de tempo maior para a disciplina que você tem mais difi culdades; 
• procure aperfeiçoar os próximos planejamentos de estudo, conforme a necessidade.
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O planejamento do tempo só é racional, se os períodos de trabalho planejados, 
corresponderem ao seu ritmo de vida e forem previstas pausas necessárias para o 
descanso. 
Existem várias formas de estudar: elaborando desenhos representativos, ouvindo 
gravações, vendo um vídeo na televisão, utilizando slides, transparências, o 
computador, etc. No entanto, para que estes meios facilitem o processo de estudar, é 
necessário que sejam aplicados após uma leitura do conteúdo.

Ler e questionar: o melhor método

Durante a leitura:
• conheça o vocabulário apresentado: tenha como hábito consultar o dicionário;
• analise gráfi cos e fi guras ilustrativas: não deixe para vê-las no fi nal;
• sublinhe o que é essencial: grife as partes que você considera mais importantes; 
• compare o que você está estudando com as vivências diárias, os programas de TV, 
propagandas, fi lmes, todos poderão ser associados às ideias do seu objeto de estudo; 
• anote suas dúvidas: coloque pontos de interrogação ao lado de trechos obscuros 
para você. Chegando ao fi m do texto, volte para ver se suas dúvidas foram 
esclarecidas. Se isso não ocorreu, recorra ao professor ou discuta com seus colegas. 

Disponível em: <http://orbita.starmedia.com/~vithorhp/tec_estudo3.htm>.
Acesso em: 18 ago. 2010. (Adaptado).
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O texto que você acabou de ler deu várias dicas sobre como estudar. Volte ao 
texto e grife as dicas que você já consegue realizar.

Volte ao texto e grife de outra cor as dicas que você tem mais difi culdade em 
realizar. 

Há alguma dica com a qual você não concorda? Por quê?

Você tem alguma dica para estudar, além das que foram apresentadas no 
texto? Cite.

Com relação a essas dicas, você participará de uma roda de conversa com os 
colegas e o professor, seguindo o roteiro a seguir.

a) Compartilhe as suas difi culdades e facilidades. Lembre-se de ajudar os 
colegas, com as suas sugestões sobre as dicas que você já consegue realizar 
e pedir conselhos aos outros sobre aquelas que você tem difi culdade.

b) Compartilhe uma das dicas de estudo apresentadas pelo texto com a qual 
você não concorda.

c) Apresente uma outra dica para estudo que você tem a dar.

Você aprendeu, com o texto desta unidade, que o estudo deve fazer parte de 
sua rotina diária. Seguindo o modelo abaixo, construa em seu caderno, um 
roteiro, organizando suas atividades diárias.

Roteiro das minhas atividades diárias

Domingo Segunda-
-feira

Terça-
-feira

Quarta-
-feira

Quinta-
-feira

Sexta- 
-feira Sábado

Manhã

Tarde

Noite

3

4

5

6

7

8
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Escreva com as próprias palavras para que serve o texto “Habitue-se a estudar”.

Volte ao texto nos últimos cinco itens. Grife as primeiras palavras que os 
inicia. Que classe de palavras são essas?

(    ) substantivo    (   ) adjetivo    (    ) verbo    (   ) locução adjetiva 

O texto “Habitue-se a estudar”, que você acabou de ler, é um texto do tipo 
instrucional, isto é, tem a função de indicar formas de agir, orientar algo que 
podemos fazer, nesse caso, instruir-nos sobre como estudar.

Volte ao texto e confi rme se as explicações acima coincidem com o texto que 
você leu.

Há outros tipos de texto que também são considerados instrucionais, pois 
apresentam a mesma função. No Caderno de leitura, você poderá encontrar 
mais alguns textos instrucionais, encontre-os e depois compartilhe com os 
seus colegas e o professor a classifi cação feita por você.

O cartaz que você ajudou a construir na unidade 1, atividade 14, sobre as 
regras de convivência em sala de aula, é um texto instrucional? Justifi que a 
sua resposta.

Assinale quais dos textos abaixo, também são considerados instrucionais:

(    ) conto

(   ) manual de aparelho eletrônico

(   ) bula de remédio

(   ) receita culinária

(   ) regra de jogo

(    ) poesia
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Os verbos são palavras que sofrem várias fl exões para concordar com outros elementos 
do texto. Vamos verifi car?

Leia o trecho abaixo para realizar o que se pede.

Mariana tirou notas baixas no bimestre passado. Para a solução desse 
problema, ela está mais atenta às aulas, pergunta mais sobre suas dúvidas e  
participa de um grupo de estudos com alguns colegas de classe. 

a) Grife todos os verbos que encontrar.

b) Nesse pequeno trecho, as ações representadas pelos verbos indicam 
presente, passado ou futuro?

c) Copie o trecho acima, passando os verbos da segunda frase para o futuro.

d) Agora, reescreva o trecho inicial deste exercício substituindo a pessoa a 
quem os verbos se referem; trocando Mariana por alunos.

e) Procure no dicionário os verbos “tirou”, “está” e “participa”. Você 
conseguiu encontrá-los da forma como estão escritos? Registre nas linhas 
abaixo como você os encontrou.

15
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Os verbos se fl exionam para indicar tempo (presente, passado ou futuro), pessoa (eu, 
tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas) e número (singular, plural).
Você viu que os verbos no dicionário, geralmente, aparecem no seu estado natural, 
terminado em “r”, exemplo: estudar, ler, sorrir, pôr. Nesse caso, dizemos que o verbo 
está no infi nitivo.
Quando o verbo indica uma ordem, pedido, conselho, um convite, um comando, 
dizemos que ele está no modo imperativo.

Complete as frases abaixo com os verbos no modo imperativo.

a)  João, _______________ no caderno o horário das aulas. (registrar)

b) Alunos ___________________ o que deverá ser feito no dia. (escrever)

c)  É preciso que nos _______________ duas horas paras as tarefas escolares. 
(dedicar)

d)  Quando você tiver dúvidas, _____________ ajuda ao seu professor. (pedir)

e)  Espero que nós não _______________ o estudo para a última hora. (deixar)

Assinale. No exercício anterior, os verbos que estão entre parênteses 
pertencem ao modo:

(    ) imperativo    (    ) infi nitivo

Leia a receita abaixo e responda ao que se pede.

BOLO DE CANECA 

Ingredientes:

• 1 ovo pequeno 

• 4 colheres (sopa) de leite 

• 3 colheres (sopa) de óleo 

• 2 colheres (sopa) rasas de chocolate em pó 

• 4 colheres (sopa) rasas de açúcar 

• 4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 

• 1 colher (café) rasa de fermento em pó
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Preparo: 

• Colocar o ovo na caneca e bater bem com um garfo. 

• Acrescentar o óleo, o açúcar, o leite, o chocolate e bater mais. 

• Acrescentar a farinha e o fermento e mexer delicadamente até encorpar. 

• Levar por 3 minutos no micro-ondas, na potência máxima. 

Dicas:

• Utilize caneca de 300 ml. 

• Decore o bolo a seu gosto.

a) No item Preparo, os verbos estão no infi nitivo ou modo imperativo? 

b) No item Dicas, os verbos estão no infi nitivo ou modo imperativo?

Volte aos textos “Habitue-se a estudar” e “Bolo de caneca”, marque V para 
verdadeiro e F para falso.

(   ) Os dois textos são instrucionais.

(   ) O primeiro texto é instrucional, porque indica mudança de 
comportamento e apresenta os verbos no modo imperativo.

(   ) O segundo texto é instrucional, porque orienta uma ação e apresenta os 
verbos no infi nitivo e modo imperativo.

(    ) Os dois textos podem ser encontrados em revistas científi cas.

Resumindo:

Textos instrucionais são aqueles que têm a função de indicar formas de agir, 
recomendar algo que podemos fazer e apresentam os verbos no modo imperativo 
ou infi nitivo. Como a função essencial deste tipo de texto é orientar a ação, sua 
organização é marcada por frases simples, diretas e distribuídas grafi camente em 
passos ou itens.

19
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Localize no texto abaixo 4 erros:

Ontem os alunos estudarão para a prova, pois estavam preocupados 
com suas notas finais. Decidirão que no próximo ano ficaram mais atentos às 
aulas e estudaram mais.

Esses erros estão localizados em que classe de palavras?

(    ) substantivo     (   ) adjetivo     (    ) verbo

Reescreva o texto corrigindo-o.

Os erros presentes no texto acima dizem respeito à pessoa ou ao tempo do 
verbo?

Compartilhe com os colegas e o professor as suas respostas para as questões 
acima.

Precisamos ser cuidadosos ao escrever. Observe o quadro a seguir e responda 
às questões abaixo, com a ajuda de um colega.

Coluna A - Verbos Coluna B - Substantivos

espiam espião

brigam brigão

beliscam beliscão

colam colão

empurram empurrão

caçam cação

botam botão

piam pião

limam limão
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a)  Quais diferenças há entre as colunas A e B no que diz respeito à escrita das 
palavras?

b) Quais diferenças há entre as colunas A e B no que diz respeito ao signifi cado 
das palavras?

c) Quais diferenças há entre as colunas A e B no que diz respeito ao jeito de 
falar das palavras?

Complete as frases com a palavra correta:

a)  João levou um __________ e um ___________ de seu colega no recreio. 
(empurrão/ empurram; beliscão/ beliscam)

b) Os meninos que _________ na prova não aprendem. (colam/ colão)

c) As crianças _______ para brincar com o ______. (brigam/ brigão; piam/pião)

Preencha as frases abaixo, fazendo concordar os verbos que estão nos 
parênteses.

a) Hoje os alunos _________ mais atentos às aulas. (estar)

b)  Na próxima sexta-feira os alunos ___________ seus pontos de vista. (discutir)

c)  Ontem as crianças ___________ suas lições. (fazer)

d)  Quarta-feira passada os aprendizes _________ o que entenderam. (resumir)

e)  Hoje eles ___________ mais que ontem. (estudar)
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Deste trecho da unidade para frente, você vai aprender procedimentos e 
estratégias de leitura para estudar sobre o tema álcool, pois no fi nal produzirá 
um folheto de recomendações sobre este assunto, para distribuir a outros 
colegas da escola.

Leia e tente compreender o esquema abaixo construído a partir do texto “O 
álcool e seu corpo”.

O ÁLCOOL E SEU CORPO

Uso descontrolado do álcool

Problemas de saúde

Danos no
cérebro

Perda de
memória

Lentidão 
de 

raciocínio

Desgaste 
do fígado

Cirrose

Impede o
funcionamento

do fígado

Bebida não
contém 

nutrientes

Acúmulo de
gordura

Veias e 
artérias

Insu�ciência
circulatória

Perda de 
sensibilidade

nas
extremidades

Desnutrição

Alterações no
comportamento

Agressivo

Crise de 
abstinência

Tremores

Irritabilidade

Alucinações

Convulsões

Depressivo

Má
alimentação

Leia atentamente, junto com o professor e os colegas, o texto abaixo. Veja se 
vocês conseguem ampliar a compreensão do esquema do exercício anterior.
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O álcool e o seu corpo
O uso descontrolado e exagerado da bebida alcoólica pode causar uma série 

de problemas. Entre eles, os mais preocupantes são os danos no cérebro, o 
desgaste do fígado, a desnutrição e a insufi ciência circulatória.

Ao atingir o cérebro, o álcool vai destruindo neurônios – sabemos que os 
neurônios são células que não se reproduzem, nem se recuperam. Por isso, o 
dependente alcoólico sofre perdas de memória e lentidão de raciocínio.
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É o efeito do álcool no cérebro que é responsável pela chamada crise 
de abstinência, que acomete o dependente quando ele fi ca sem a bebida. A 
falta repentina do álcool, para quem está viciado nele, pode dar tremores, 
irritabilidade, alucinações, como qualquer outro vício. Também pode levar a 
pessoa a ter uma convulsão. Nesse caso, se não for socorrido, o dependente 
pode ter uma parada cardiorrespiratória e morrer.

Outro “órgão” muito atingido e prejudicado pelo álcool é o fígado. A maior 
glândula do organismo é responsável por uma enorme quantidade de reações 
químicas, sendo comparada a um grande laboratório. Uma de suas funções é 
fi ltrar substâncias nocivas de tudo o que ingerimos – e o álcool é uma delas.

Quando a quantidade de álcool ingerida ultrapassa a capacidade suportada 
pelo fígado, ele adoece. É a cirrose – se não for tratada, ela impede o 
funcionamento do fígado, ou seja, a glândula não consegue mais fi ltrar e o 
organismo pode fi car intoxicado até a morte.

Paralelamente, o fígado também é responsável pela dissolução de gordura 
no organismo. Estando sobrecarregado, ele pode deixar de desempenhar esta 
função, dando início a um acúmulo de gordura no interior da glândula. Com 
o tempo, esta mesma gordura pode aparecer, também, nas veias e artérias, 
causando uma defi ciência circulatória. O sangue, veículo que tem a tarefa de 
abastecer cada célula do corpo, não consegue cumprir seu papel. Isso resulta 
em perda de sensibilidade, principalmente nas extremidades, como mãos e pés. É 
o que predispõe a pessoa a machucar-se sem perceber, a pisar num caco de vidro 
e não notar. Formam-se as feridas, que o organismo não dá conta de cicatrizar. 

Além de tudo isso, as bebidas alcoólicas, em geral, são extremamente calóricas. 
Um copo (240 ml) de cerveja tem 100 calorias; uma taça de champanhe, 85 calorias; 
uma taça (100 ml) de vinho seco, 80 calorias; meio copo (100 ml) de pinga, 230 
calorias; uma dose (100 ml) de whisky, 240 calorias. 

Por isso, as pessoas que bebem, geralmente, não se alimentam. Apesar da 
energia, as bebidas não contêm nutrientes e a pessoa acaba fi cando fraca e 
desnutrida. No dia seguinte, ela acorda com tremores, suando frio... e sente que tem 
que beber para poder se sustentar. Assim, ela alimenta não o organismo, mas o ciclo 
vicioso. 

A pele fi ca ressecada, o corpo incha, os movimentos fi cam mais difíceis — 
toda a “engrenagem” entra em pane. 

Enquanto isso, seu comportamento muda, ele torna-se agressivo ou 
depressivo, passa a ter problemas com a família, com os amigos. Falta no 
trabalho, briga no trabalho, comete erros graves, é demitido, aumenta a crise, 
ele bebe mais e vai afundando também mais. 

Aí, bebe para “curar” seu mal-estar, como se o álcool fosse o “remédio” 
perfeito para aliviar a carga que ele mesmo criou. 
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A medicina há muito já admite que o alcoolismo é uma doença hereditária, 
que passa de geração para geração. Por isso, quando há um dependente na família, 
aumentam as chances de que outros parentes possam desenvolver o problema com o 
tempo.

Disponível em: <http://www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/olho_vivo/alcoolismo/alc_seu_corpo.
htm>. Acesso em: 22 dez. 2011. 

Em dupla, leiam novamente o texto, assinalem as palavras que vocês não 
conhecem e formulem hipóteses sobre os seus signifi cados. Em seguida, 
confi rmem se as suas respostas estão corretas utilizando o dicionário.

Com o professor e os colegas, anote abaixo as principais ideias que o texto 
apresenta:

Façam novamente  a leitura  do texto, parando em cada parágrafo, grifando 
os trechos que traduzam as informações mais relevantes. Façam comparações 
com o esquema do exercício 30.

Voltem ao texto, ao lado de cada parágrafo, façam anotações com palavras 
chaves, que lhes ajudarão a localizar as informações no texto.

Retomem as ideias principais do texto, as anotações e o esquema do exercício 
30, pois juntos, vocês produzirão, agora, um resumo que será registrado nas 
linhas abaixo.

32
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Depois de exercitar coletivamente a produção do resumo do texto anterior, 
para testar se você aprendeu, faça um resumo do texto "Fatores infl uentes 
ao uso do álcool", presente no Caderno de Leitura, utilizando os mesmos 
procedimentos anteriores:

a)  Faça uma leitura sem interrupção do texto todo.

b)  Procure o signifi cado das palavras desconhecidas. 

c) Registre, em seu caderno, as primeiras ideias que você conseguiu perceber 
do texto lido.

d)  Volte ao texto e a cada parágrafo vá grifando as informações mais 
importantes.

e) Ao lado de cada parágrafo, faça anotações com palavras chaves que lhe 
ajudarão a localizar as informações no texto.

f) Proceda a construção do resumo, em seu caderno de produção de texto.

Toda escrita pressupõe uma revisão, faça a sua utilizando a 
tabela de análise do Material de Encarte.

Após revisar o seu resumo, troque o seu texto com o de um 
colega e faça a revisão no texto dele, siga a tabela do Material 
de Encarte, para marcar o que você percebeu.

Volte ao seu resumo e, considerando as observações do seu professor e do seu 
colega, faça as correções necessárias.

Pesquise com seus colegas de classe mais notícias e reportagens sobre o tema 
do alcoolismo. Grife o que você achar mais interessante nessas pesquisas.

Nesta Unidade, usando estratégias de leitura e estudo, você descobriu vários 
problemas que o álcool pode causar. Agora é hora de produzir um folheto de 
recomendações aos outros alunos da sua escola, passando-lhes dicas sobre o 
que é importante saber sobre esse assunto. Vamos então planejar essa tarefa! 
Convide um amigo para realizá-la com você.

a)  O objetivo é informar, instruir os alunos dos 4.º anos de sua escola, sobre os 
perigos do álcool, alertando-os para os fatores que, sem perceber, podem 
levá-los ao consumo de bebidas alcóolicas.

b) Sendo um texto instrucional, os verbos deverão estar no infi nitivo ou no 
imperativo, recomendando, orientando, dando dicas, por exemplo, do que 
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Material de 
Encarte

1
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se pode fazer caso estejam vivendo o problema do alcoolismo em família 
ou o que fazer para não serem infl uenciados no comportamento de beber. 

c) Não há necessidade de ser um texto muito extenso, podendo ser produzido 
em uma única folha, que pode ser mais grossa, poderá inclusive, ter dobras 
diferentes; podendo-se usar a frente e o verso do papel. Veja modelos no 
Caderno de leitura e pesquise outros com o professor e os colegas.

d)  O texto precisa ser claro, objetivo e trazer informações que chamem a 
atenção do leitor. Esse tipo de texto, geralmente, vem acompanhado de 
cores e desenhos.

e)  A forma de organizar o texto, geralmente é em colunas, usando-se título e 
subtítulos que podem ser escritos em forma de perguntas. O texto pode ser  
distribuído em itens.

f)  A apresentação do assunto pode ocorrer com uma introdução e depois, 
segue com as subdivisões, explicações e recomendações.

g)  Voltem aos materiais que vocês têm e produziram sobre o tema álcool e 
defi nam o título. 

h)  Escolham os subtítulos do folheto e comecem a produzir o texto.

i) Escolham fi guras ou fotografi as para ilustrar o folheto.

j) A produção de folhetos deste tipo é feita em computador, sugerimos 
portanto, que vocês realizem essa tarefa, no laboratório de informática, 
caso isso não seja possível, vocês poderão produzir à mão mesmo.

k) Ao concluir a tarefa, revisem a produção de vocês, voltando a todos os 
itens aqui descritos, para ver se não esqueceram de nada.

Os folhetos produzidos pelas duplas circularão para que todos da classe 
os leiam. Na roda de socialização, vocês poderão analisar como foram as 
produções da sala.

Juntando as melhores ideias de todas as produções, vocês montarão um único 
folheto, com o professor e os demais colegas de classe, seguindo os passos 
anteriores.

Após produzir e revisar o folheto coletivamente, reproduzam uma cópia para 
cada aluno do 4.º ano e façam a entrega.

43

44

45



50

Leia a charge abaixo e responda:

O autor dessa charge pretendeu chamar a atenção para: 

A (   ) a solidariedade humana.

B (   ) o preconceito quanto aos alcóolatras.

C (   ) o perigo de dirigir embriagado.

D (   ) o perigo de conversar com estranhos.

Há traço de ironia: 

A (   ) na fantasia das personagens e na fala do segundo balão.

B (   ) na fala do primeiro balão e no cenário da festa.

C (   ) somente nas falas dos balões.

D (   ) somente nas fantasias das personagens.

Pense e 
responda

O autor dessa charge pretendeu chamar a atenção para: 

Há traço de ironia: 

A (   ) na fantasia das personagens e na fala do segundo balão.

DIL, Márcio. Campanha do Detran. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://dilmarcio.blogspot.
com.br/>. Acesso em: 27 set. 2012.



Matemática
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Quantas situações você 
vivenciou hoje que precisou dos 
números?

1 234 763 890 785. É possível 
ler esse número?

Como é possível escrever 
tantos números com apenas 10 
símbolos?

vivenciou hoje que precisou dos 

ler esse número?

tantos números com apenas 10 

Números...
saiba lidar com eles

Roda de
Conversa
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Eu preciso lhe contar,
preste muita atenção!
Depois de muitas histórias, 
muitos símbolos e confusão,
surgiu o sistema de numeração.

Muito antes de surgir o sistema de numeração que utilizamos atualmente, 
outros povos tinham um sistema de registro próprio.

Sistema de numeração maia:

Sistema de numeração romano:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 500 1 000

 I II III IV V VI VII VIII IX X L C D M

Sistema de numeração egípcio:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I II III IIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIIII ∩

a) Escreva a data (dia, mês e ano) de hoje utilizando o sistema de numeração 
romano.

b) É possível escrever a data do seu nascimento (dia e mês), utilizando a 
numeração maia ou egípcia?

1

Eu preciso lhe contar,
preste muita atenção!
Depois de muitas histórias, 
muitos símbolos e confusão,
surgiu o sistema de numeração.

Hora do
desafi o

1 2 3 4 8 9 1065 7
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c) Como fi ca a representação do número 1 078 no ábaco? Demonstre.

Represente, com o material dourado, as indicações abaixo:

1 dezena = ______ unidades

1 centena = ______ dezenas = ______ unidades

1 unidade de milhar = ______ centenas = ______ dezenas = ______ unidades

2

O sistema de numeração que utilizamos é chamado de sistema de numeração 
decimal, pois utiliza apenas dez símbolos para formar infi nitos números. São eles: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Os hindus deram uma grande contribuição para a organização do sistema de 

numeração quando criaram uma representação para o vazio – o zero. 
O sistema de numeração decimal é dividido em classes, que por sua vez são 

divididas em ordens e o valor de cada símbolo varia de acordo com a posição que 
ele ocupa nas ordens e classes.
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a) Colocando o número 28 597, como exemplo, no Quadro Valor Lugar (QVL), 
observe o valor posicional de cada algarismo.

dezena de milhar unidade de 
milhar centena dezena unidade

2 0 0 0 0

8 0 0 0

5 0 0

9 0

7

Ou seja:

2 — 20 000 unidades
8 — 8 000 unidades
5 — 500 unidades
9 — 90 unidades
7 — 7 unidades

Podemos decompor o número 28 597 de várias maneiras:

28 597 = 2 dezenas de milhar, 8 unidades de milhar, 5 centenas, 9 dezenas e 7 
unidades.

Ou:

2 8  5 9 7

  1.ª ordem: 7 unidades

  2.ª ordem: 9 dezenas

  3.ª ordem: 5 centenas

  4.ª ordem: 8 unidades de milhar

  5.ª ordem: 2 dezenas de milhar

Ou: 20 000 + 8 000 + 500 + 90 + 7

Ou: 2 X 10 000 + 8 X 1 000 + 5 X 100 + 9 X 10 + 7  
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Observe as 12 capitais mais populosas* do Brasil:

As 12 maiores capitais brasileiras

População (Número de Habitantes - ref.: 2007)

Belém 1 393 399

Belo H
oriz

onte 2 375 151 

Brasíl
ia 2 570 160

Curit
iba 1 751 907

Forta
leza

 2 452 185

Goiânia 1 302 001

Manaus 1
 802 014

Porto
 Alegre 1 409 351

Recif
e 1 537 704

Rio de Ja
neiro

 6 320 446

Salvador 2
 675 656

São Paulo 11 253 503
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

a) Qual é a capital com o maior número de habitantes?

b) Qual é a capital com o menor número de habitantes?

3

Claus Brabrand/brics.dk

Rubem D. Ferrari Moreira/baixaki.com.br

José Alexandre Rosa/baixaki.com.br

Belém

Brasília

Fortaleza

Rodrigo Resende/baixaki.com.br

opimenta’s/commons.wikimedia.org

José Carlos Augusto/baixaki.com.br

Belo Horizonte

Curitiba

Goiânia

[S.I.]/destinosdeviagem.com

[S.I.]/estrategiaeanalise.com.br

[S.I.]/quebarato.com.br

Porto Alegre

Rio de Janeiro

São Paulo

Domingos Sávio/dudabrama.wordpress.com

Moamed/wallpapergate.com

[S.I.]/arcruise.com

Manaus

Recife

Salvador

Dados IBGE (2010)
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c) Quantas vezes a população de Belém cabe em São Paulo? Troque ideias com 
os colegas e resolva esse desafi o.

d) Goiânia tem 1 302 001 habitantes. Quantos habitantes faltam para 
completar 1 500 000?

e) Quantos habitantes o Rio de Janeiro tem a menos que São Paulo?

f) Quantos grupos de 100 000 habitantes tem Recife?

g) Como você fez esses cálculos? Relate para os colegas.

h) Organize um gráfi co de barras, com a quantidade  de alunos por classe da 
sua escola, no seu período de aula, para descobrir qual é a turma mais 
numerosa do seu horário.

Você já sabe que, na escrita dos números, cada algarismo ocupa uma ordem 
e que cada grupo de três ordens forma uma classe. Vamos conhecer as três 
primeiras classes?

3.ª classe — milhões 2.ª classe — milhares 1.ª classe — unidades
ordens ordens ordens

9.ª 8.ª 7.ª 6.ª 5.ª 4.ª 3.ª 2.ª 1.ª
centenas

C
dezenas

D
unidades

U
centenas

C
dezenas

D
unidades

U
centenas

C
dezenas

D
unidades

U

Coloque no quadro os números: 201 619 e 1 751 907

a) No Quadro Valor Lugar, estão representados dois números: o menor indica 
o número de habitantes da cidade de Indaiatuba e o maior refere-se ao 
número de habitantes da cidade de Curitiba (dados IBGE - 2010).

Quantas ordens tem o número menor?  ________________________________

4
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E quantas classes?  ________________________

b) Como você pode decompor esse número? Volte à 
atividade 2 e demonstre as diferentes maneiras de 
decompor esse número, em seu caderno.

c) Como você lê esse número? Escreva-o por 
extenso. 

d) O número maior representa a população da cidade de Curitiba. Quantas 
ordens tem esse número? 

e) Quantas classes?  __________________________________________________

f) Escreva esse número por extenso. 

g) Qual o valor posicional do 6 no número menor?

h) Qual o valor posicional do 7 no número maior?

i) Coloque as 12 cidades em ordem decrescente, conforme o número de 
habitantes.
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Faça a soma do número de habitantes das duas capitais, utilizando a 
decomposição:

Brasília 2 570 160

Salvador 2 675 656

  2 000 000 + 500 000 + 70 000 + 100 + 60   __________________

+ 2 000 000 + 600 000 + 70 000 + 5 000 + 600 + 50 + 6   __________________

______________________________________________  =   _________________

a) O resultado da soma deu:

_____ unidades de milhões, _____ centenas de milhar, _____ dezenas de milhar, 
_____ unidades de milhar, _____ centenas, _____ dezena e _____ unidades.

b) Como fi caria se você resolvesse a adição dessa maneira?

 (2 000 000 + 2 000 000 ) + (500 000 + 600 000) + (70 000 + 70 000) + 5 000 + 
(100 + 600) + (60 + 50) + 6 = 

c) Quantas ordens tem o resultado da adição?  ___________________________

d) E quantas classes?  _________________________________________________

e) Qual é o valor posicional do 5 no número que representa a população de 
Brasília?  _________________________________________________________

f) Qual é o valor absoluto desse algarismo?  ______________________________

g) Qual é o sucessor e o antecessor do número que representa a população 
de Salvador?  ______________________________________________________

5

José Alexandre Rosa/baixaki.com.br

Brasília

[S.I.]/arcruise.com

Salvador
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Ao juntar a população de Brasília e Salvador você efetuou uma adição.

Resolva a situação a seguir, e identifi que qual ideia da adição você aplicou.

a) João tinha R$ 34,00 e ganhou R$ 25,00 da sua madrinha. Quantos reais ele 
tem agora?

Existem outras situações que você pode resolver com a adição. 

b) Márcia tem umas economias na caderneta de poupança. Emprestou
R$ 145,00 para o irmão e fi cou com R$ 297,00. Quanto Márcia tinha na 
caderneta de poupança?

6

Adição é a operação matemática que está associada à ideia de juntar, unir, reunir 
quantidades.

Veja o exemplo: numa sala havia 25 meninas e 14 meninos. Quantos alunos havia 
na sala ao todo?

25  parcela

+ 14  parcela termos da adição

39  soma ou total

A adição também sugere outras ideias: ganhar, comprar, adicionar, receber, 
incorporar, agregar.
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É preciso saber qual é o valor do qual foi retirado 145 reais. Ou seja, um certo 
número menos 145 dá 297:

? - 145 = 297
Nesse caso, você resolve a situação fazendo a operação inversa da subtração, 
isto é, a adição. 

Quando se tira, perde, desconta, corta, reduz, estamos fazendo uma 
subtração. A subtração também sugere várias ideias. Veja os exemplos.

c) Calcule quantos habitantes Fortaleza tem a mais que Recife.

Portanto, 
a subtração é a 

operação inversa 
da adição.
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Para subtrair, dependendo da situação, você pode trabalhar com três ideias:
Quanto sobra? Ideia subtrativa – retirar.
Quanto falta? Ideia aditiva – comparar.

Quanto tem a mais? Ideia comparativa – completar.
A subtração é a operação inversa da adição.

63  minuendo

- 21  subtraendo termos da subtração

42  resto ou diferença

Você está comparando a população das duas capitais. Portanto, a expressão a 
mais está relacionada à ideia comparativa da subtração.

d) Um ano tem 365 dias. Já se passaram 287 dias. Quantos dias faltam para 
terminar o ano? Calcule.

Nessa situação, a subtração está relacionada com a ideia de completar.
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Resolva as situações abaixo, e identifi que qual ideia da subtração você aplicou.

a) Rodrigo tem 134 selos em sua coleção e Mônica tem 8 centenas e meia. 
Quantos selos Mônica tem a mais que Rodrigo?

Ideia:  ___________________________________________________________

b) A biblioteca da escola tem 4 896 livros. A diretora está fazendo uma 
campanha para chegar aos 10 000. Quantos livros a diretora precisa 
conseguir?

Ideia:  ___________________________________________________________

c) Kátia tinha R$ 100,00. Gastou R$ 78,00 no supermercado. Quanto sobrou?

Ideia:  ___________________________________________________________

7

Ideia: 

Ideia: 

Se a adição é a operação inversa da subtração, você pode usar a adição para 
verifi car se a subtração está correta e vice-versa.

Exemplo:

948 1 545 1 545
+ 597 -  597 -  948
1 545 948 597

O resultado da subtração deve corresponder a uma das parcelas de adição.
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708 514
- 514 + 194

194 708

Para conferir a subtração: soma-se o resultado da subtração com a parcela menor, 
o resultado desta soma deverá resultar na parcela maior.

Para resolver uma expressão numérica sem parênteses que contém adição e 
subtração, multiplicação e divisão, os estudiosos da Matemática combinaram que 
se resolve as multiplicações e divisões primeiro, na ordem em que aparecem, e 

depois as adições e subtrações, na ordem em que aparecem.
8 + 8 + 8 - 7 =      ou       3 X 8 – 7 =

Se houver parênteses (  ), devemos efetuar primeiro as operações contidas neles 
para eliminá-los : (8 + 8 + 8) – 7 =           3 X 8 – 7 =

Como solucionar essa situação? Troque ideias com os colegas e resolva em seu 
caderno.

a) Salete fez 8 pontos em cada uma das 3 rodadas de um jogo e perdeu 7 
pontos na 4.ª rodada. Quantos pontos fez ao todo?

8

NESSE 
CASO, TEMOS UMA EXPRESSÃO 

NUMÉRICA QUE É UMA SEQuÊNCIA DE 
NÚMEROS ASSOCIADOS POR UMA OU MAIS 

OPERAÇÕES. A EXPRESSÃO NUMÉRICA REPRESENTA UMA 
ÚNICA IDEIA DE QUANTIDADE, ISTO É, TEM UM ÚNICO 

RESULTADO. É OUTRA FORMA DE ORGANIZAR OS 
DADOS PARA RESOLVER UMA SITUAÇÃO-

-PROBLEMA.

NUMÉRICA QUE É UMA SEQuÊNCIA DE 
NÚMEROS ASSOCIADOS POR UMA OU MAIS 

OPERAÇÕES. A EXPRESSÃO NUMÉRICA REPRESENTA UMA 
ÚNICA IDEIA DE QUANTIDADE, ISTO É, TEM UM ÚNICO 

RESULTADO. É OUTRA FORMA DE ORGANIZAR OS 
DADOS PARA RESOLVER UMA SITUAÇÃO-
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b) Como resolver esse desafi o?

Com os números acima, organize uma expressão numérica, de forma que 
obtenha o maior resultado possível.

c) Compartilhe com os colegas como você organizou os números e as 
operações utilizadas.

d) Quais as operações menos utilizadas? Por quê?
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Represente a situação-problema abaixo, com uma expressão numérica:

e) João recebeu R$ 1 200,00, pagou a conta de energia no valor de R$ 158,00, 
a de água no valor de R$ 64,30 e uma parcela do micro-ondas, cujo valor 
total foi de R$ 250,00, dividido em 5 vezes.

Agora, resolva as expressões numéricas, registrando todo o processo das 
operações realizadas no espaço ao lado.

a) 11 + 32 + 4 x 9 – 9 : 3 =

b) 25 + 100 : 4 - 9 x 3 =

c) 98 -12 + 36 : 3 =

d) (38 x 419) - (1358 : 7) + 99 +1 =

9
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Observe a tabela das capitais mais populosas 
do Brasil. Identifi que a cidade que tem, 
aproximadamente, o dobro de habitantes da cidade 
de Belém.

Demonstre como você resolveu a situação pela:

a) Adição:  ___________________________________

b) Multiplicação:  _____________________________

c) Agora, coloque seus conhecimentos em 
prática, completando o quadro:

10

Você 
já sabe que a 

MULTIPLICAção é somar 
várias vezes a mesma quantia, 

ou seja, duplicar, dobrar, 
triplicar, quadruplicar, 
repetir, quintuplicar a 

mesma quantidade. 

Número Dobro
x _____

Triplo
x _____

Quádruplo
x _____

Quíntuplo
x _____

245

167

1 023
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d) Rafael comprou um tênis por R$ 135,00. Ele tinha o quádruplo dessa 
quantia, que ganhou como presente de aniversário de suas tias. Com 
quanto Rafael fi cou?

e) Renata comprou uma blusa, uma saia e uma sandália. A blusa custou
R$ 25,00. A saia custou o dobro do preço da blusa e a sandália, o triplo do 
preço da saia. Quanto Renata gastou ao todo?

f) Quanto Renata recebeu de troco se pagou com três notas de R$ 100,00?

Você já percebeu que estamos rodeados de situações em que precisamos somar, 
repartir, multiplicar, subtrair. Às vezes precisamos fazer cálculos rápidos para 

tomar decisões.
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Leia os dois textos e grife as quantidades.

Texto n.º 1

Samambaias
As samambaias que enfeitam as nossas casas têm uma história antiquíssima, 

que remonta há centenas de milhões de anos. Eram plantas enormes, com 
comprimento variando entre 20 e 30 metros.

Atualmente, são conhecidas cerca de 10 000 espécies. Enquanto algumas delas 
atingem poucos centímetros, há outras que chegam a medir de 10 a 15 metros.

Texto n.º 2

A pioneira do Brasil
Construída por engenheiros alemães e inaugurada em 1914, a ponte pênsil de 

São Vicente (SP), com 180 metros de vão, foi a primeira erguida no País. Ela está 
sendo restaurada para as comemorações dos 500 anos do descobrimento. A ponte 
Hercílio Luz liga a ilha de Santa Catarina (SC), onde está a capital Florianópolis, ao 
continente. Inaugurada em 1926, é a maior do Brasil. Tem um vão central de 340 
metros e está entre as 100 maiores do mundo.

ISTO É. São Paulo: Três, n. 1505, p. 76-77, ago. 1998.

a) Liste algumas expressões utilizadas no texto n.º 1 que indicam aproximações.

b) Foram utilizados valores exatos? Troque ideias com os colegas e justifi que 
por que os valores foram expressos dessa forma.

c) O texto n.º 2 também apresenta informações que envolvem números. São 
utilizados valores aproximados ou exatos? Quais?

11
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d) Em quais situações de sua vida você precisa usar valores aproximados? 
Registre 3 situações:

e) Luiza precisa comprar roupas e calçados. Antes de comprar, fez uma 
estimativa do seu gasto com base em uma pesquisa de preços.
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f) Agora, utilizando os preços da pesquisa, calcule quanto Luiza gastaria se 
comprasse as roupas e os calçados naquela loja. De quanto é a diferença 
entre o cálculo aproximado e o cálculo exato?

Faça aproximações e arredondamentos para responder às questões a seguir. 
Registre como você pensou.

a) Uma escola de São Paulo funciona em três períodos. No período da manhã, 
tem 784 alunos, no período da tarde, tem 654 alunos e no período noturno, 
368. Qual é o total aproximado de alunos dessa escola?

12
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Eu sou boa 
em cálculos!

Ah! Aposto que 
sou melhor! 
Então vamos 

ver?

b) Qual é o total exato de alunos dessa escola?

c) Qual a diferença entre a aproximação e o total exato de alunos? 

d) No desfi le de abertura dos jogos municipais de uma cidade do estado de 
São Paulo, participaram quatro escolas. A primeira escola participou com 
762 alunos, a segunda com 828 alunos, a terceira com 557 alunos e a quarta 
com 615 alunos. Participaram desse desfi le mais de 2 000 alunos? Quantos 
alunos participaram aproximadamente?

e) Qual o número exato de participantes?

f) Qual a diferença entre o número exato e o número aproximado que você 
calculou?

Meus amigos, também é muito fácil fazer cálculos exatos! Vamos ver quem 
resolve rapidamente esses desafi os?

13
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a) Rômulo participou de uma corrida de bicicleta. Na hora da largada, as 
bicicletas estavam alinhadas em 5 fi las, cada fi la tinha 10 bicicletas. 
Quantas bicicletas participaram da corrida?

Veja como você pode fazer os cálculos: 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 5 X 10 = 50

Total: 50 bicicletas

b) Quantos pneus estão sobre a pista?

Você poderá somar: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 .......... + 2 + 2 = 100

ou 2 X 50 = 100

Total: 100 pneus sobre a pista.

c) Depois da corrida, os participantes foram fazer um lanche numa 
lanchonete. Na lanchonete havia 18 mesas e em cada mesa 4 cadeiras.
Qual é a lotação máxima da lanchonete?

d)  Então, dos alunos da sala, quem foi o mais rápido em cálculos?
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Assinale a alternativa correta.

Mauro tem uma coleção de selos. Quantos selos ele precisa juntar 
aos 4 006 que já possui para obter 4 100?

A (    ) 104 unidades.

B (    ) 94 unidades.

C (    ) 100 unidades.

D (    ) 89 unidades.

Mauro fez uma aposta com os amigos para ver quem acerta o 
valor do algarismo 5, conforme a posição que ele ocupa no número
25 789. A resposta certa é: 

A (    ) 5.

B (    ) 50.

C (    ) 5 000.

D (    ) 500.

Pense e 
responda

Mauro tem uma coleção de selos. Quantos selos ele precisa juntar 
aos 4 006 que já possui para obter 4 100?

Mauro fez uma aposta com os amigos para ver quem acerta o 
valor do algarismo 5, conforme a posição que ele ocupa no número
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O dinheiro sempre existiu?

Como seria uma sociedade sem dinheiro? 

Qual é a � nalidade do dinheiro? 

O dinheiro é uma forma de medir?

Da troca
de mercadorias
ao cartão de crédito

Roda de
Conversa
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Troca aqui... troca ali.
E o comércio se instalou! 
Surgiu a moeda, para 
medir o valor daquilo que 
se trocou!

Usamos muitas formas de medir no dia a dia. Acompanhe a conversa de 
Fernando e Clarice.

Na escola em que Fernando e Clarice estudam, as aulas de Matemática são muito 
animadas, os alunos disputam para resolver os desafi os propostos pelo professor. 
Siga o exemplo, troque ideias com os colegas e faça grandes descobertas!

1

Troca aqui... troca ali.
E o comércio se instalou! 
Surgiu a moeda, para 
medir o valor daquilo que 
se trocou!

Hora do
desafi o

Minha 
mãe comprou 2 metros 

de plástico para encapar meus 
cadernos e 2 metros de tecido 
para fazer meu vestido. Ela 

gastou R$ 25,20!

Eu 
ainda não encapei os 

meus cadernos. Pela manhã 
fui ao supermercado com minha 

avó. Compramos 1/2 quilo de carne, 2 
quilos de batatas, uma dúzia de ovos e 
um litro de água mineral. Vovó pagou 

com uma nota de R$ 50,00 e como 
teve troco, ganhei um 

chocolate!
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a) Meça o comprimento da mesa do professor, tendo como unidade um palito 
de fósforo. Quantos palitos de fósforo foram necessários? 

b) Meça novamente a mesa do professor, agora utilizando um palito de sorvete 
como unidade. Quantos palitos foram necessários?

c) Verifi que se todos os colegas da classe utilizaram palitos do mesmo 
tamanho. Alguém usou palito de tamanho diferente? Qual foi o resultado?

d) É possível várias pessoas obterem o mesmo resultado ao fazer medições de 
um mesmo objeto? Como?
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Que padrão de medida utiliza:

a) O dono de uma quitanda para medir a quantidade de farinha que vende?

b) O lojista para medir a quantia de tecido que lhe solicitam?

2

Como surgiram os padrões de medidas
Os pesos e as medidas surgiram para facilitar o comércio primitivo. A medida é tão 

antiga quanto a contagem e contribuiu para o homem conhecer o mundo.
No início, eram os governantes que determinavam o padrão a ser usado para fazer 

medidas.
Por exemplo, na Inglaterra do século XII, era utilizada a jarda como unidade de medida 
de comprimento. Nessa época, o rei Henrique I fi xou o tamanho de uma jarda como a 

distância entre seu nariz e o polegar do seu braço estendido.
A jarda equivale a quase 1 metro e é usada popularmente ainda hoje na Inglaterra, 

assim como o pé e a polegada.
1 jarda = 91,44 cm
1 pé = 30,48 cm

1 polegada = 2,54 cm

Porém, o comércio e a ciência passaram a exigir padrões universais mais precisos.
A busca de medidas padronizadas é de extrema importância no funcionamento do 

cotidiano, uma vez que permite efetuar os mais variados tipos de medições e facilita as 
trocas entre povos e nações, tanto de mercadorias quanto culturais.

1 jarda

1 jarda = 3 pés
1 pé

1 pé =
12 polegadas

1
polegada
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Origem e evolução do dinheiro
A moeda, como hoje a conhecemos, é o resultado de uma longa evolução. 

No início não havia moeda. Praticava-se o escambo, simples troca de mercadoria por 
mercadoria, sem equivalência de valor.

Assim, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si e seu grupo trocava o 
excesso com o de outra pessoa que, por exemplo, tivesse plantado e colhido mais milho 

do que fosse precisar.

c) O empreiteiro para medir o tempo que os operários trabalham?

d) O médico para medir a temperatura do paciente?

e) A doceira para calcular o preço do seu produto?

Quais medidas e quais instrumentos você utiliza no dia a dia para:

a) comprar arroz?  ___________________________________________________

b) pagar a passagem do transporte coletivo?  _____________________________

c) calcular a distância de sua casa até a escola?  __________________________

d) saber os intervalos para se tomar o remédio?  __________________________

e) saber qual é a data de hoje?  ________________________________________

f) saber a quantia de água que sua família gasta no mês?  __________________

Troque ideias com os colegas sobre como medimos o valor dos produtos e 
mercadorias que compramos ou vendemos.

a) É possível fazer o comércio dos produtos sem cédulas e moedas? Como? 
Registre suas hipóteses. 

3

4
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Nessa forma de troca, no entanto, ocorriam difi culdades, por não haver uma medida comum de 
valor entre os elementos a serem permutados.

Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. 
Aceitas por todos, assumiram a função de moeda — eram as moedas-mercadorias.

O sal foi utilizado como moeda-mercadoria. De difícil obtenção, era muito utilizado na 
conservação de alimentos. Daí surgiu a palavra salário (remuneração) e tem como origem a 

utilização do sal, em Roma, para o pagamento de serviços prestados. Com o passar do tempo, 
as mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais.

Quando o homem descobriu o metal, logo passou a utilizá-lo para fabricar seus utensílios, que 
passaram a ser mercadorias muito apreciadas. 

Surgem, então, no século VII a.C., as primeiras moedas com características das atuais: são 
pequenas peças de metal com peso e valor defi nidos.

As moedas refl etem a mentalidade de um povo e de sua época. Nelas podem ser observados 
aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e culturais.

Moeda de papel 
Na Idade Média, surgiu o costume de se guardarem os valores com um ourives, pessoa que 

negociava objetos de ouro e prata. Este, como garantia, entregava um recibo. Com o tempo, 
esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão e 

dando origem à moeda de papel. 
No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atuais, foram lançados pelo 
Banco do Brasil, em 1810. Tinham seu valor preenchido à mão, tal como, hoje, fazemos com 

os cheques. 

Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?ORIGEMOEDA>. Acesso em: 19 jun. 2010.

  
Já entendi : Surge 

o SISTEMA MONETÁRIO que é 
representado pelo conjunto de moedas 

legais em circulação. A principal função da 
moeda é a mensuração, isto é, medir o valor das 

mercadorias. O dinheiro é um instrumento 
de troca para conseguir o que 

necessitamos.
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No Brasil, depois de muitas trocas de moedas, fi nalmente, em 1994, o país 
adotou o real como moeda brasileira. O símbolo que o representa é o R 
acompanhado do $ (que representa medidas monetárias) e a subunidade é o 
centavo. O real é representado por moedas de R$ 0,01; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 
1,00 e notas de R$ 2,00; 5,00; 10,00; 20,00; 50,00 e 100,00. A fabricação fi ca 
a cargo da Casa da Moeda do Brasil.

Recorte do Material de Encarte as cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro. Demonstre as possibilidades de juntar cédulas 
e moedas para representar as quantias sugeridas no quadro abaixo. 
Complete o quadro representando com desenhos as trocas efetuadas.

Quantia Cédulas e moedas

R$ 10,00

R$ 25,00

R$ 50,00

R$ 84,00

R$ 142,00

5

Material de 
Encarte

1
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O real é dividido em 100 partes. Cada parte equivale a 1 centavo.
Um centavo é um centésimo de um real. Os valores em centavos são representados 

em moedas de metal. 

5 centavos = 5 centésimos do real

   

10 centavos = 10 centésimos do real

25 centavos = 25 centésimos do real

50 centavos = 50 centésimos do real

Para completar R$ 1,00, quanto preciso acrescentar a cada valor abaixo?

a) R$ 0,92:  _________________________________________________________

b) R$ 0,57:  _________________________________________________________

c) R$ 0,38:  _________________________________________________________

d) R$ 0,15:  _________________________________________________________

6
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Para lermos corretamente as quantias monetárias, utilizamos o Quadro Valor 
Lugar. Veja o exemplo:

Classe dos milhares Classe das unidades simples Parte decimal
ordens ordens ordens

6.ª 5.ª 4.ª 3.ª 2.ª 1.ª décimos centésimos
centena

de milhar
dezena

de milhar
unidade

de milhar
centena 
simpes

dezena 
simples

unidade 
simples unidade centena

1
1 0

1 0 0
1 0 0 0

1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

0 0 1
0 1 0

Nessas posições, 1 representa 1 unidade (em cada linha):
1.ª linha — 1 representa 1 unidade.
2.ª linha — 1 representa 10 unidades ou 1 dezena.
3.ª linha — 1 representa 100 unidades ou 1 centena.
4.ª linha — 1 representa 1 000 unidades ou 1 unidade de milhar.
5.ª linha — 1 representa 10 000 unidades ou 1 dezena de milhar.
6.ª linha — 1 representa 100 000 unidades ou 1 centena de milhar.
7.ª linha — 1 representa um centésimo do real.
8.ª linha — 1 representa 10 centésimos do real.

7

100 centésimos = R$ 1,00 

Os valores do sistema monetário brasileiro são representados pelo símbolo R 

acompanhado do $ (que representa medidas monetárias).

Aposto que você 
já sabe ler 

certinho todas as 
quantias do sistema 

monetário!
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a) Leia as quantias e escreva por extenso ao lado.

R$ 27,43 =  _________________________________________________________

R$ 92,55 =  _________________________________________________________

R$ 105,20 =  ________________________________________________________

R$ 5 100,00 =  _______________________________________________________

R$ 10 563,40 =  ______________________________________________________

As principais moedas que circulam no mundo.

O dólar – é a moeda ofi cial dos Estados Unidos e, atualmente, tem infl uência na 

economia mundial.

O euro – é a moeda mais importante que circula na Europa.

A libra esterlina - é a moeda ofi cial do Reino Unido (Escócia, Inglaterra, País de 

Gales, Irlanda do Norte). Atualmente é a moeda de maior valor entre as moedas 

que têm grande circulação, sendo o seu valor superior ao do dólar e do euro. 

a) Pesquise, em jornais ou na internet, o valor atual dessas moedas.

b) Quantos reais são necessários para poder comprar:

um dólar:  __________________________________________________________

um euro:  ___________________________________________________________

uma libra esterlina:  __________________________________________________

8
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c) Qual a diferença entre o valor de 1 dólar e 1 euro?

Observe as ofertas nessa loja de roupas.9
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a) Faça uma estimativa: para comprar todos os produtos que estão na vitrine, 
é preciso mais ou menos que R$ 100,00?

b) Adriana tem R$ 100,00 e gostaria de levar a camiseta, a calça e o sapato. 
Seu dinheiro é sufi ciente? Explique.

c) Vamos calcular o valor da compra que Adriana pretende fazer:

C D U d c

1 5, 7 0

8 2, 3 0

4 9, 9 0

d) Qual seria o total da compra de Adriana?

Para efetuar adição e subtração com valores do sistema monetário, segue-se a 
mesma regra do sistema de numeração decimal, ou seja, coloca-se cada ordem 

embaixo da ordem correspondente: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo 
de dezena, etc.
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e) Quanto receberia de troco se pagasse com R$ 200,00?

f) Quanto gastaria se levasse todos os produtos da vitrine?

g) A sua estimativa foi correta? Como você fez os cálculos? Socialize com os 
colegas.

h) Quanto Adriana receberia de troco se tivesse comprado todos os produtos e 
pago com R$ 200,00?

Utilizando as cédulas e moedas que você retirou do Material de Encarte, 
resolva as situações-problema e depois registre os cálculos.

a) Júlia pagou um lanche com uma nota de R$ 20,00 e recebeu de troco
R$ 7,40. Quanto ela pagou pelo lanche?

b) Ela pediu um sanduíche natural, um suco e um sorvete. O troco que ela 
recebeu estava correto? Para saber os preços, observe o quadro de preços 
na próxima página. 

10
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Sanduíche de queijo ....R$ 5,90
Sanduíche natural........R$ 6,10
Suco de laranja ...........R$ 3,30
Sorvete .......................R$ 3,20
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Márcia foi à padaria e gastou R$ 8,30. Voltou para casa com R$ 5,20. 

a) Com quanto dinheiro ela saiu de casa?

b) Com o dinheiro gasto na padaria, Márcia comprou 2 litros de leite, 12 
pãezinhos e 200 gramas de queijo. Pesquise os preços desses produtos e 
descubra quanto você gastaria hoje para fazer a mesma compra.

O supermercado do bairro está com algumas promoções do tipo “Leve 3 Pague 
2”. Juliana aproveitou para comprar uma oferta de cada um destes produtos.

11

12
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a) Quanto Juliana gastou na compra? 

b) Se os produtos não estivessem na promoção, quanto Juliana gastaria se 
comprasse a mesma quantidade de produtos?

c) Quanto ela economizou comprando na promoção?

Cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônico. É um cartão de plástico 
que contém, pelo menos, o nome do portador, número do cartão e data de validade 
na frente, além de, no verso, ter um campo para assinatura do cliente o número de 
segurança (CVV2) e a tarja magnética (geralmente preta). A maioria de cartões de 
crédito tem forma e tamanho padronizados, como especifi cado pelo padrão da ISO 
7 810, surgiu na década de 1920, nos Estados Unidos.

O cartão de crédito pode ser usado como meio de pagamento para comprar um 
bem ou contratar um serviço. O titular recebe mensalmente no endereço indicado 
a fatura para pagamento e pode escolher pagar o total cobrado ou somente o 
mínimo, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante 
cobrança de juros.

Toda conta de cartão de crédito possui um limite de compras defi nido pelo 
banco emissor. As compras efetuadas reduzem o limite disponível até que, quando 
insufi ciente, novas compras são negadas. O pagamento da fatura libera o limite 
para ser usado novamente.

O cartão de crédito oferece algumas vantagens como:
 Não é preciso ter dinheiro físico ou cheque na hora da compra.
O cliente obtém um prazo a mais para pagar a compra
Dependendo do cartão, não é necessário pagar anuidade.

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_cr%C3%A9dito>. Acesso em: 
24 set. 2011.
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Observe o histórico de despesas efetuados na fatura abaixo.

LIMITE DE CRÉDITO: R$ 1 650,00

Data Transações Nacionais Parcelas Valor (R$)

29/06 Despachante Jacaré 4 de 4  250,00

08/07 Sapataria da Boa 3 de 6  35,00

07/08 Farmácia do Zé 2 de 2  100,00

07/08 Mercado São Clemente 2 de 2 73,30

21/08 Pé Direito 2 de 6 35,00

23/08 Loja de Roupa Sem Fio 2 de 4 135,75

01/09 Dobradura Hair 30,00

13/09 P de Pão 40,00

14/09 Salão Unissex 1 de 3 320,00

14/09 Livraria Cortesia 130,00

17/09 Girassol Modas 1 de 3 96,68

17/09 Posto de Gasolina 135,00

18/09 Sem Modas 1 de 4 90,79

20/09 Três Pontos Modas 1 de 4 26,49

21/09 Supermercado Sacola Cheia 50,93

TOTAL

a) No seu caderno, calcule o valor total da fatura e registre no respectivo 
espaço.

13
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b) Qual foi o valor total do produto adquirido na SAPATARIA DA BOA? 

c) Após o pagamento da fatura, apresentada na página anterior, terão sido 
pagas 2 parcelas da compra realizada na Loja Pé Direito. Qual o valor 
restante para quitar a dívida referente a essa compra?

d) O dono do cartão analisado foi a uma loja, no dia 22/09, e realizou uma 
compra no valor de R$ 184,00, ao passar no caixa, foi recusado. Retorne ao 
texto sobre o cartão de crédito e à fatura do mesmo para explicar o que 
aconteceu.

e) Quando o dono do cartão recebeu a fatura, verifi cou que não havia como 
saldá-la à vista. Então, parcelou a dívida em 4 vezes de R$ 542,00. Qual 
a diferença de valor entre o pagamento à vista e o pagamento total 
parcelado?
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Assinale a alternativa correta.

Marcela precisa de R$ 2,00 para comprar um lápis. Para ter essa quantia 
ela precisa juntar:

A (    ) 20 moedas de 10 centavos.

B (    ) 2 moedas de 20 centavos.

C (    ) 2 moedas de 25 centavos.

D (    ) 2 moedas de 50 centavos.

Marcela viu um vestido na vitrine por R$ 54,37, mas não sabia ler o 
preço. Qual é a leitura correta do preço? 

A (    ) Cinquenta e quatro reais.

B (    ) Cinquenta reais e trinta e sete centavos.

C (    ) Cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos.

D (    ) Cinquenta e quatro reais e trinta centavos.

Pense e
 responda

Marcela precisa de R$ 2,00 para comprar um lápis. Para ter essa quantia 
ela precisa juntar:

Marcela viu um vestido na vitrine por R$ 54,37, mas não sabia ler o 
preço. Qual é a leitura correta do preço? 
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Você sabe qual é o caminho mais curto para ir 
à casa do seu melhor amigo?

Qual é a menor distância entre dois pontos?

Olhe à sua volta e responda: quais as formas 
que você observa?

Existe alguma coisa em nossa volta que não 
possua uma forma? O quê?

à casa do seu melhor amigo?

que você observa?

possua uma forma? O quê?

Um mundo
cheio de formas

Roda de
Conversa
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Veja ao seu redor... quantas 
linhas, tantas formas! 
Acerte se for capaz: quem 
serve de modelo para 
inspirar tanta arte?

É possível criar objetos, obras de arte, erguer construções, sem as formas?

A humanidade criou maravilhas explorando as formas.

1

Veja ao seu redor... quantas 
linhas, tantas formas! 
Acerte se for capaz: quem 
serve de modelo para 
inspirar tanta arte?

Hora do
desafi o
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As casas-cubo do 
arquiteto Piet Blom 
(apartamento em 
forma de cubos 
inclinados) e o 
edifício em forma 
de lápis, na velha 
área do porto da 
cidade de Rotterdam, 
na Alemanha, são 
exemplos de um 
mundo diferente, mas 
fascinante.

A Torre Gherkin, em Londres, na 
Inglaterra, é só mais um exemplo 

do que o homem é capaz de 
construir! Do mais arrojado ao 
mais simples, as formas estão 

presentes.

As casas-cubo do 
arquiteto Piet Blom 
(apartamento em 
forma de cubos 
inclinados) e o 
edifício em forma 
de lápis, na velha 
área do porto da 
cidade de Rotterdam, 
na Alemanha, são 
exemplos de um 
mundo diferente, mas 
fascinante.
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a) Observe a imagem da natureza, na abertura da unidade, e as imagens das 
construções feitas pelo homem. Identifi que as formas geométricas nessas 
imagens. Registre.

Desenhe a forma Nome da forma na qual a imagem foi inspirada
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Você sabe se localizar na cidade onde mora? Márcia e Jair mudaram-se para 
Indaiatuba e estão conhecendo a cidade. Ajude-os a se localizar.

a) Jair está no Casarão Pau Preto e Márcia está na Praça Newton Prado. Eles 
marcaram um encontro na Casa da Esfi ha. Por quais ruas Jair deverá seguir, 
para chegar à Casa da Esfi ha? Registre.

b) Qual o caminho que Márcia deverá seguir? Registre.

2

A B C D

1

2

3
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c) Saindo da Casa da Esfi ha, pretendem seguir até o antigo Clube 9 de Julho. 
Oriente-os.

d) Seguindo os números das linhas e as letras das colunas, localize:

O Casarão Pau Preto:  ________________________________________________ 

A Praça Prudente de Moraes:  __________________________________________

e) Em que quadro se localiza a Casa da Esfi ha?

f) Se você estiver na Rua Padre Bento Pacheco, esquina com a Rua 9 de 
Julho, como indicará a Praça Prudente de Moraes para uma pessoa que não 
conhece a cidade? Indique.

g) Você está na Rua 13 de Maio, caminhando na direção das setas. Para ir até 
a Casa de Esfi ha, deverá seguir à direita ou à esquerda? 

h) Você saiu do antigo Clube 9 de Julho e quer ir para a Praça Newton Prado. 
Que direção deverá seguir?
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i) Se você está na Praça Newton Prado, como indicaria a Rua Cerqueira César 
para outra pessoa?

Volte ao mapa da cidade de Indaiatuba. Jair vinha caminhando pela Rua 
Augusto de Oliveira Camargo e virou na Rua Treze de Maio. Ao completar esse 
trajeto, Jair fez um giro de      de volta, isto é, fez um ângulo reto.

Se você estiver parado na calçada, de frente para a Praça Newton Prado, ao girar 
e fi car de costas para a praça, você fez um giro de meia-volta. Se continuar o 
giro e fi car novamente de frente para a praça, completou um giro.

a) Represente, na malha quadriculada, o giro que Jair fez.

3

Mas o que 
significa isso?

Vamos 
explicar por 

partes!

1
4
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b) Dê um giro de uma volta inteira. Houve mudanças de direção?  ___________

c) Dê um giro de meia-volta? Converse com os colegas e analise: nesse caso, 
houve mudança de direção ou de sentido?  ____________________________

Vamos caminhar 
pela malha 

quadriculada.
pela malha 

quadriculada.

Na representação da malha quadriculada, o giro de      de volta indica mudança 

de direção. Cada mudança de direção é representada por um ângulo. 

1
4

O giro que você fez 
corresponde a um 
ângulo de    volta. 1

2
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Você já sabe que medir é comparar. Podemos medir um ângulo? Para isso 
precisamos de um medidor de ângulo. Podemos construir um medidor de 
ângulo. Siga as instruções e mãos à obra!

a) Trace e recorte um círculo de papel.

b) Dobre o círculo ao meio.

c) Dobre-o novamente ao meio para encontrar 4 cantos retos.

d) Cada canto reto é chamado de ângulo reto ou ângulo de 90 graus. A medida 
do ângulo é o grau.

e) Um círculo inteiro é formado por quantos ângulos retos?  ________________

f) Se cada ângulo reto tem 90 graus, quantos graus tem o círculo inteiro? 
____________________. Quantos ângulos retos completam o círculo? 

g) Numa fi gura, costumamos marcar o ângulo reto com o sinal:

4

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2



105

h) Use o seu medidor de ângulos e identifi que ângulos retos em sua sala de 
aula. Registre onde você identifi cou esse tipo de ângulo.

Pegue um cubo ou um objeto com essa forma. Contorne uma das faces do 
cubo. 

Ao contornar o cubo e encontrar o quadrado, seu lápis mudou de direção 4 
vezes formando 4 ângulos.

a) Usando o medidor de ângulo que você construiu, identifi que os ângulos 
retos nas fi guras planas abaixo, assinalando-os com lápis colorido.

5

4 3

1 2
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Assinale a alternativa correta.

Rodrigo desenhou um quadrado no seu caderno. Um quadrado 
possui:

A (    ) quatro ângulos de 45º.

B (    ) dois ângulos de 45º.

C (    ) quatro ângulos de 90º.

D (    ) dois ângulos de 90º. 

Em seguida, Rodrigo desenhou um cubo e veri� cou que em um 
cubo há:

A (    ) 8 vértices e 24 ângulos de 90º.

B (    ) 6 vértices e 20 ângulos de 90º.

C (    ) 8 vértices e 32 ângulos de 90º.

D (    ) 6 vértices e 16 ângulos de 90º.

Pense e 
responda

Rodrigo desenhou um quadrado no seu caderno. Um quadrado 
possui:

Em seguida, Rodrigo desenhou um cubo e veri� cou que em um 
cubo há:



5.º Ano | 1.º Bimestre
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Quando alguém espirra ao seu 
lado, o que você diz?

O que signi� ca desejar saúde a 
alguém?

lado, o que você diz?

alguém?

Saúde:

Roda de
Conversa

um direito do
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O que é, o que é:
Enche-te de vigor e alegria,
saudando a vida todos os dias? 
É preciso cuidá-la sempre, 
pois é o maior patrimônio da gente?

Pense na forma como você vive e faz as coisas. Depois, refl ita sobre como está 
a sua saúde e quais atitudes poderão ajudar a melhorá-la. Registre abaixo, e 
compare com o registro dos seus colegas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) defi ne saúde assim: “é o estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças, levando-se em 

conta que o homem é um ser que se distingue não somente por suas atividades físicas, 
mas também por seus atributos mentais, espirituais e morais e por sua adaptação ao 

meio em que vive”.

De acordo com a defi nição de saúde da OMS, pense no que falta na lista que 
você organizou, na atividade anterior, para que esse estado de completo bem-
-estar físico, mental e social seja alcançado e mantido. Em seguida, revise-a 
para reorganizá-la, e discuta com os colegas a respeito. Depois de pronta a 
lista, passe a limpo em seu caderno.

1

2

O que é, o que é:
Enche-te de vigor e alegria,
saudando a vida todos os dias? 
É preciso cuidá-la sempre, 
pois é o maior patrimônio da gente?

Hora do
desafi o
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a) Agora, em grupo, discutam e organizem, no caderno, uma lista de hábitos, 
atitudes e fatores que podem prejudicar a nossa saúde. Socializem com a 
classe.

Alguns hábitos sociais atuam, sem que as pessoas percebam, diretamente na 
saúde de forma individual. Leia a tirinha abaixo e, em grupo, respondam às 
questões que seguem:

Disponível em: <http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas_assunto/saude/saude.
php?pageNum_Recordset1Saude=31&totalRows_Recordset1Saude=32>. Acesso em: 21 set. 2010.

a) Sabendo-se que a função primária do pulmão é o intercâmbio gasoso entre 
o sangue e o ar atmosférico, de que forma o ato de inalar fumaça de 
cigarro pode afetar os pulmões? Registrem no caderno.

b) O que é respirar? Registrem no caderno.

c) Discutam sobre a diferença entre inspirar e expirar e registrem as 
conclusões no caderno.

d) Recortem, do Material de Encarte, as fi guras que representam os 
órgãos que compõe o sistema respiratório. Colem-nas no espaço a 
seguir explicando a função de cada órgão.

3 

Material de 
Encarte

1
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O que a notícia tem a ver com a respiração? Leiam-na em grupo.

Corpo de Bombeiros faz alerta sobre queimadas e 
queda da umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar em São Paulo permanece baixa e em níveis de alerta. 
Com o tempo seco, os riscos de propagação de incêndios aumentam, e as pessoas 
devem redobrar os cuidados para preveni-los.

[...] 
Os bombeiros relembram que uma simples bituca de cigarro acesa e 

descartada por motoristas pode causar incêndios de grandes proporções. “O vento 
e o tempo seco fi cam responsáveis por fazer com que o pequeno foco se alastre 
rapidamente.”

O terceiro fator que a população deve evitar e ajuda no trabalho de 
prevenção de queimadas é o descarte de lixo nas ruas e terrenos. O sol, em contato 
com o vidro, cria um ponto de convergência dos raios solares, provocando uma 
combustão espontânea. 

Latas jogadas ao chão, por si só, são capazes de produzir faíscas, quando se 
chocam ao solo. Aliadas à vegetação e ao tempo seco, assumem as características 
do vidro, podendo causar chamas.

[...]

Disponível em: <http://noticentro.com.br/index.php?sec=noticias&funcao=vernoticia&id=3659>. 
Acesso em: 14 set. 2010. (Adaptado).

a) Agora, organizem um debate sobre quais as consequências dessas atitudes 
para o meio ambiente. Em que elas afetam a saúde?

A poluição constante das águas do rio, do solo e do ar está causando muitos efeitos 
nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente. Para amenizar os impactos da poluição, 
muitos materiais podem ser reaproveitados. O plástico, vidro, papel e metais podem 
ser reciclados e transformados em produtos novos, com um custo bem mais baixo ao 
consumidor. No entanto, ainda existem produtos que não podem ser reaproveitados, 

como é o caso dos fi ltros de cigarro.

b) Pesquise qual é o tempo de decomposição dos fi ltros de cigarro que são 
jogados ao solo.

Leia o texto a seguir.

Os movimentos que o seu corpo executa, o que você faz e pensa é possível 
graças ao centro de mensagens: o encéfalo.

Quando você está sentado e resolve fi car em pé, isso parece uma coisa 
simples, mas para fazê-lo o encéfalo precisa enviar mensagens a 200 pares de 
músculos. Esses músculos entram em ação, na ordem correta, para que você possa 
levantar-se e fi car em pé.

4

5
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Crânio

Cérebro

Cerebelo

Bulbo

A maior parte do encéfalo, que é a sua parte pensante, chama-se cérebro.
O cérebro é o responsável pela memória e pelo raciocínio. Ele permite que 

você esteja lendo este texto e pensando no que está lendo.
É o cérebro que comanda todos os nossos atos conscientes, analisa e responde 

aos estímulos recebidos pelos órgãos dos sentidos.

a) Em dupla, discutam a função do cérebro. Depois, organizem um mural 
demonstrando com gravuras como o cérebro é responsável pelas ações 
humanas.

O elemento principal para a percepção dos estímulos é a célula nervosa chamada 
neurônio. 

Como a maioria das células do corpo, os neurônios possuem um centro de comando 
— o núcleo. Apresentam também muitas ramifi cações chamadas dendritos e ainda um 

prolongamento chamado axônio. 
 Informações, como imagem ou som, “caminham no sistema nervoso através dessas 

células — os neurônios. Cada neurônio aproxima-se de outro, permitindo a passagem 
de impulsos nervosos”.
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A ingestão de álcool de forma abusiva tem efeitos diretos no sistema nervoso 
da pessoa. Faça uma pesquisa sobre os danos que ocorrem a uma pessoa 
que ingere, em excesso, bebidas alcoólicas. Para auxiliá-lo,  leia os textos 
propostos na Unidade II de Língua Portuguesa, discuta com seus colegas e 
registre as conclusões nas linhas abaixo.

É por meio dos alvéolos pulmonares e dos vasos sanguíneos, que o ar entra em 
contato com o sangue, fazendo trocas gasosas. Quando uma pessoa ingere álcool, após 

alguns instantes este vai para a corrente sanguínea, afetando o sistema nervoso.

Com o professor e os colegas,  discutam quais os prejuízos que o vício do 
álcool pode trazer para a vida familiar, psicológica, física, social e profi ssional 
de uma pessoa. Registre as conclusões nas linhas a seguir.

6

7
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O sangue circula nos vasos sanguíneos impulsionado pelo coração, que é constituído 
por músculos que ora se contraem ora se dilatam. Graças a esse fl uxo contínuo do 

sangue, os alimentos, o oxigênio e outras substâncias necessárias à manutenção da 
vida chegam a todas as células do corpo. É também pela circulação que se encaminham 

para os órgãos encarregados de eliminá-los, o gás carbônico e os produtos tóxicos.

Em dupla, discutam a seguinte questão: existe relação entre o sistema 
circulatório e o respiratório? Registre o que concluíram.

8

Você 
sabe o que é um 

batimento cardíaco? 
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Batimento cardíaco é o som produzido pelas 
válvulas do coração ao se fecharem. O 
coração bate cerca de 70 vezes por minuto. 
Você pode ouvir os batimentos, se encostar a 
orelha no peito de uma pessoa.

Observando as imagens a seguir, responda:

9
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a) Como estarão os movimentos cardíacos e os movimentos respiratórios nas 
duas situações representadas nas imagens? Por quê? Registre.

b) No Material de Encarte, você encontrará um desenho esquemático 
do corte do coração humano. Recorte e cole-o numa folha de papel, 
localizando os átrios (direito e esquerdo) e os ventrículos (direito 
e esquerdo). Em seguida, registre como se dá essa circulação de 
acordo com a explicação feita pelo professor. 

Material de 
Encarte

2

Para realizarmos atividades diárias como 
correr, brincar e estudar necessitamos 
de energia. Essa energia é obtida pela 

respiração, quando ocorre a queima dos 
alimentos pelo oxigênio no interior 

das células. Para que o alimento possa 
chegar até as células, passa por um 

longo processo de transformações a que 
chamamos digestão.
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Após a conversa com o professor, sobre o processo da digestão, recorte 
do Material de Encarte os nomes dos órgãos do sistema digestório 
humano. Cole-os abaixo, localizando cada um deles.

a) Em equipe, debatam as seguintes questões: Por que nos alimentamos? Qual 
a relação entre respirar e se alimentar? Registre de forma resumida a que 
conclusão chegaram nesse debate.

10
Material de 

Encarte

3

1 2
3

4

5
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9
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11

12
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Converse com um colega. Por que devemos mastigar bem os alimentos? 

Realizem a experiência a seguir e vejam o que acontece.

Material:
2 copos com água
2 comprimidos efervescentes
Procedimento:
Triture um dos comprimidos sobre uma folha de papel. Coloque simultaneamente 
o tablete inteiro em um copo com água e o triturado no outro.
Conclusão:
O triturado se dissolve bem mais rápido. Essa é uma das características da 
digestão: quanto menores os pedaços de alimento, mais rapidamente os 
nutrientes presentes nele são absorvidos pelo organismo.

Discutam em grupo: o que se entende por má digestão. Por que ela acontece?

A saliva contém uma enzima que digere o amido. Façam a seguinte 
experiência:

Mastiguem um pedaço de pão durante alguns minutos, sem engoli-lo. O que 
aconteceu?

Conversem sobre isso.

Vocês conseguem identifi car um gosto doce? Conversem com seu professor e 
respondam por que isso ocorre.

11

12

13

14

15
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Tendo como parâmetro a de� nição de saúde da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), leia as alternativas abaixo e marque a correta. Saúde é:

A (    ) apenas a ausência de doença.

B (    ) comer fartamente.

C (    ) o estado de completo bem-estar físico, mental e social.

D (    ) não praticar exercícios físicos.

 Sabendo-se que é o cérebro que comanda todos os nossos atos 
conscientes, analisa e responde aos estímulos recebidos pelos órgãos dos 
sentidos, podemos a� rmar que bebidas alcoólicas ingeridas em excesso:

A (    ) causam distúrbios da atenção.

B (    ) não chegam à corrente sanguínea.

C (    ) não modi� cam o comportamento.

D (    ) não podem ser identi� cadas após ingeridas.

Pense e 
Responda

Tendo como parâmetro a de� nição de saúde da 
da Saúde 

 Sabendo-se que é o cérebro que comanda todos os nossos atos 
conscientes, analisa e responde aos estímulos recebidos pelos órgãos dos 
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História
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MEIRELLES, Victor. Primeira missa no Brasil. 1861. Óleo sobre tela, 268 
cm x 356 cm. Coleção Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Artista catarinense que inaugurou o ingresso de artistas brasileiros, na 
Academia de Belas Artes Francesa, em 1868. Esta foto foi feita, quando da 
exposição do quadro, no museu de Belas Artes, do CIC, em Florianópolis, em 
maio de 2008.
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As terras brasileiras eram terras abandonadas, 
antes da chegada dos portugueses?

Foi correta a atitude dos portugueses ao 
tomarem posse dessas terras?

A quem pertenciam essas terras?

antes da chegada dos portugueses?

tomarem posse dessas terras?

Portugueses
indígenas
transformam a vida dos

Roda de
Conversa
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Pau-brasil, açúcar, ouro e... 
muito trabalho escravo! Aos 
poucos um país se formou, 
deixando muita história no 
rastro da sua memória!

Leia o texto abaixo.

Uma grande surpresa transformou a pacata vida dos 
índios no Brasil

Ocorreu na tarde de 22 de abril 
de 1500, quando a esquadra de dez 
naus, três caravelas e cerca de 1,2 mil 
homens, comandada pelo navegador 
português Pedro Álvares Cabral atingiu 
o litoral sul da Bahia, na região da atual 
cidade de Porto Seguro. 

À primeira vista, os portugueses 
acreditavam tratar-se de um grande 
monte, e chamaram-no de Monte 
Pascoal, onde no dia 26 de abril, foi 
celebrada a primeira missa no Brasil. 

Após deixarem o local em direção 
à Índia, Cabral, na incerteza se a 
terra encontrada tratava-se de um continente ou de uma grande ilha, alterou o 
nome para Ilha de Vera Cruz. Após exploração realizada por outras expedições 
portuguesas, foi descoberto tratar-se realmente de um continente, e novamente 
o nome foi alterado. A nova terra passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. 
Somente depois da descoberta do pau-brasil, a terra passou a ser chamada pelo 
nome que conhecemos hoje: Brasil.  

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/historia/descobrimentodobrasil/>.
Acesso em: 27 set. 2010. (Adaptado).

a) A chegada dos portugueses alterou a vida do índio que habitava as terras 
brasileiras? Como? Troque ideias com os colegas e registre.

1

Pau-brasil, açúcar, ouro e... 
muito trabalho escravo! Aos 
poucos um país se formou, 
deixando muita história no 
rastro da sua memória!

Hora do
desafi o

[S
.I

.]
/d

ru
m

m
er

m
an

.s
it

es
.u

ol
.c

om
.b

r

A chegada dos portugueses ao Brasil.
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b) Por que o nome do nosso país foi alterado para Brasil?

O pau-brasil é uma das árvores 
nativas mais importantes porque deu 
origem ao nome do nosso país, por 
isso tem um grande referencial em 
nossa história. Durante muito tempo, 
no período da colonização, foi o 
principal sustentáculo da economia 
do país, sendo exportada à Europa, 
para se extrair tinta vermelha usada 
na coloração de roupas. Atualmente, 
é considerada uma árvore em 
extinção no seu hábitat natural, 
devido à extração predatória.

c) Qual a importância dessa árvore para o nosso país?

d) Atualmente, encontramos essa árvore nas fl orestas brasileiras? Justifi que a 
sua resposta.
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Um tratado como garantia de posse de terras desconhecidas.

O descobrimento do Brasil ocorreu, no período das grandes navegações, 
quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Pouco 
antes da chegada de Cabral ao Brasil, em 1492, Cristóvão Colombo, navegador 
espanhol, chegou à América, fato que ampliou as expectativas dos exploradores.

Diante do fato de ambos terem as mesmas ambições e com objetivo de evitar 
guerras pela posse das terras, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, 
em 1494. De acordo com esse Tratado, Portugal fi cou com as terras recém-descobertas, 
que estavam a leste da linha imaginária (200 milhas a oeste das ilhas de Cabo Verde), 
enquanto a Espanha fi cou com as terras a oeste desta linha.

a) Observe as datas: o Tratado de Tordesilhas foi realizado em 1494; o Brasil 
foi “descoberto” em 1500. Diante disso, será que o Brasil foi mesmo 
descoberto por Cabral?

b) Quais as infl uências do Tratado de Tordesilhas nas terras brasileiras?
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Mesmo com a “descoberta” das terras brasileiras, Portugal continuava 
empenhado no comércio com as Índias, pois as especiarias (cravo, canela, 
gengibre, pimenta, noz moscada e açafrão), que os portugueses encontravam 
lá, eram de grande valia para sua comercialização na Europa. Enquanto 
realizava esse lucrativo comércio, Portugal praticava no Brasil o extrativismo 
do pau-brasil, explorando na Mata Atlântica, toneladas da valiosa madeira, 
cuja tinta vermelha era comercializada na Europa. Nesse caso, foi utilizado o 
escambo, ou seja, os indígenas recebiam dos portugueses algumas bugigangas 
(apitos, espelhos e chocalhos) e davam em troca o trabalho no corte e 
carregamento das toras de madeira até as caravelas.

a) Troque ideias com o professor e os colegas sobre as atitudes dos 
portugueses em relação às terras descobertas. Registre.

A partir de 1530, com a expedição organizada por Martin Afonso de Souza, 
Portugal começou a se interessar pela colonização da nova terra. Isso ocorreu 
porque os portugueses tinham receio em perder as novas terras para invasores 
que haviam fi cado de fora do Tratado de Tordesilhas, por exemplo, franceses, 
holandeses e ingleses. Navegadores e piratas destes povos estavam praticando 
a retirada ilegal de madeira das matas brasileiras. A colonização seria uma 
das formas de ocupar e proteger o território. Para tanto, os portugueses 
começaram a fazer experiências com o plantio da cana-de-açúcar, visando um 
promissor comércio desta mercadoria na Europa. 

Com total autonomia dada pelo rei, Martim Afonso designava autoridades, 
distribuía terras e fazia demarcações estratégicas no território, de modo que 
benefi ciasse a extração de minerais. Quase todo o litoral foi explorado por 
Martim Afonso e suas expedições. 

No litoral paulista, foram fi rmados os primeiros povoados do país. Surge a 
vila de São Vicente, primeiro marco efetivo da colonização brasileira.
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CALIXTO, Benedito. Fundação de 
São Vicente. 1922. Óleo sobre 
tela, 192 cm x 385 cm. Museu do 
Ipiranga, São Paulo.
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a) Quais os interesses de Portugal em colonizar o Brasil?

b) A colonização das terras brasileiras pelos portugueses trouxe benefícios 
para o Brasil? Troque ideias com os colegas e registre.

Para facilitar a administração do território, devido à grande extensão de 
terra, os portugueses implantaram o Sistema de Capitanias Hereditárias. 

Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal D. João III resolveu dividir 
a terra brasileira em faixas, que partiam do litoral até a linha imaginária 
do Tratado de Tordesilhas. Essas enormes faixas de terras, conhecidas como 
capitanias hereditárias, foram doadas para nobres e pessoas de confi ança do 
rei. Estes que recebiam as terras, chamados de donatários, tinham a função 
de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Cabia também aos 
donatários combater os índios de tribos que tentavam resistir à ocupação do 
território. Em troca desses serviços, além das terras, os donatários recebiam 
algumas regalias, como a permissão de explorar as riquezas minerais e 
vegetais da região.

a) Cabia aos donatários, entre outras funções, combater os índios de tribos 
que tentavam resistir à ocupação do território. Essa atitude era justa em 
relação aos índios? Comente com os colegas e registre as conclusões.

5
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As capitanias eram territórios transmitidos de forma hereditária, ou 
seja, passavam de pai para fi lho, fato que explica o nome desse sistema 
administrativo.
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a) Observe o mapa do Brasil atual.

b) Compare o mapa das capitanias hereditárias com o mapa do Brasil atual. 
Complete o quadro, listando as semelhanças e as diferenças que você 
observa em relação ao território brasileiro.

Capitanias hereditárias Brasil atual

Semelhanças

Diferenças
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As difi culdades de administração das capitanias eram inúmeras. A distância 
de Portugal, os ataques indígenas, a falta de recursos e a extensão territorial 
difi cultaram muito a implantação do sistema. Com exceção das capitanias de 
Pernambuco e São Vicente, todas acabaram fracassando. Dessa forma, em 
1549, o rei de Portugal criou um novo sistema administrativo para o Brasil: o 
Governo-Geral. Esse seria mais centralizador, cabendo ao governador-geral as 
funções antes atribuídas aos donatários. 

Embora tenha vigorado por pouco tempo, o Sistema das Capitanias 
Hereditárias deixou marcas profundas na divisão de terra do Brasil. A 
distribuição desigual das terras gerou posteriormente os latifúndios, causando 
uma desigualdade no campo. Atualmente, muitos não possuem terras, 
enquanto poucos possuem grandes propriedades rurais. 

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm>.
Acesso em: 27 ago. 2010. (Adaptado).

a) Analisando o último parágrafo do texto, que relação pode-se estabelecer 
com a necessidade da reforma agrária? Registre.

Leia o fato histórico a seguir, e descubra qual a sua relação com a história da 
cidade de São Paulo.

Tomé de Sousa foi escolhido por Dom João III para ser o primeiro governador-
-geral do Brasil. Chegou em 1549, acompanhado por mais de novecentas pessoas, 
entre soldados, colonos, vários padres jesuítas e degredados.

Os padres jesuítas propagaram a fé católica, fundaram colégios e missões pelo 
litoral e interior do Brasil, e passaram a administrar as principais instituições de 
ensino da época.

Em 1553, junto com um novo grupo de jesuítas, chega o padre José de 
Anchieta. Com um grupo, sobe a serra de Paranapiacaba, em direção à Santo 
André da Borda do Campo, diretamente para a casa de João Ramalho, após 18 
dias de jornada. No dia seguinte, tomam o caminho de Piratininga, na busca de 
um local para a fundação do Colégio dos Jesuítas. Escolhem uma colina chamada 
Inhapuambuçu, sobre o vale do Anhangabaú, e constroem um barracão que viria 
a funcionar como escola de catequese. Ainda na manhã de 25 de janeiro de 1554, 
Manoel de Paiva, que viria a ser o primeiro diretor do colégio, celebra, assistido 

7
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por José de Anchieta, a missa campal que marca o início do funcionamento do Real 
Colégio de Piratininga.

O nome São Paulo foi escolhido porque no dia da fundação do colégio, a Igreja 
católica celebra a conversão do apóstolo Paulo de Tarso, conforme informa o padre 
José de Anchieta em carta aos seus superiores da Companhia de Jesus:

“A 25 de Janeiro do Ano do Senhor de 1554 celebramos, em paupérrima e 
estreitíssima casinha, a primeira missa, no dia da conversão do Apóstolo São Paulo 
e, por isso, a ele dedicamos nossa casa.”

Ao redor do colégio, iniciou-se a construção das primeiras casas de taipa que 
dariam origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. 

Em 1560, o povoado ganhou foros de vila e pelourinho, mas a distância do 
litoral, o isolamento comercial e o solo inadequado ao cultivo de produtos de 
exportação condenaram a vila a ocupar uma posição insignifi cante durante séculos, 
na América Portuguesa. 

Por isso, ela fi cou limitada ao que hoje denominamos centro velho de São 
Paulo ou triângulo histórico, em cujos vértices fi cam os Conventos de São Francisco, 
de São Bento e do Carmo.

Disponível em: <http://www.sampa.art.br/historia/saopaulo/>.
Acesso em: 28 set. 2010. (Adaptado).
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a) Você descobriu a relação do fato histórico que você leu com a história da 
cidade de São Paulo? Qual é?

b) Quais foram as contribuições dos jesuítas para a colonização do Brasil?

c) Os jesuítas vieram com a missão de propagar a fé católica entre os índios 
que habitavam o território brasileiro, mas será que o povo indígena não 
possuía crenças e valores?

d) A imposição da fé católica pelos jesuítas respeitava a cultura dos povos 
indígenas? Explique.

Muitos confl itos envolveram os jesuítas e os colonizadores entre os séculos 
XVI e XVII no Brasil colonial, em relação a questão da mão de obra indígena. 
O alto custo dos escravos africanos motivou vários colonos — principalmente 
da região sudeste, que era pobre à época, em comparação com a lucrativa 
produção açucareira do Nordeste — a optarem pelo trabalho escravo indígena. 
Logo de início, os jesuítas se opuseram a tal prática, já que a transformação 
dos indígenas em escravos prejudicava o trabalho de evangelização.

Os confl itos entre os jesuítas e os colonizadores foi tomando proporções 
cada vez mais violentas nos séculos XVII e XVIII, com invasões dos bandeirantes 
paulistas em reduções jesuíticas que abrigavam indígenas catequizados. 
Foi quando no ano de 1759, centenas de jesuítas foram expulsos do Brasil 

9
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pelo Secretário de Estado português, o Marquês de Pombal, que acabou 
desestruturando por completo a ordem dos jesuítas no Brasil, gerando grandes 
prejuízos para os aldeamentos indígenas, para a educação e o ensino na colônia.

O Marquês de Pombal eliminou os métodos de ensino da Companhia de Jesus, 
porque para ele, a companhia se tornara detentora de um poder e uma autonomia 
econômica que deveriam ser devolvidos à Portugal. Além disso, os jesuítas 
educavam os colonizadores cristãos a serviço da ordem religiosa da Igreja, não 
dando muita importância aos verdadeiros interesses da Coroa Portuguesa. 

a) A expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal gerou grandes prejuízos 
para a educação e o ensino na colônia.

Nos dias atuais, um dos problemas enfrentados pela população brasileira diz 
respeito a qualidade da educação. Qual a importância da educação para o 
desenvolvimento de um país? Com a ajuda do professor, justifi que sua resposta.

A escravidão africana expandiu-se fortemente no Brasil nas regiões nordestinas 
de grande produção açucareira, as quais exigiam muita mão de obra. Mas a 
instituição do trabalho escravo africano se deve principalmente a sua dupla 
rentabilidade: enquanto mercadoria no lucrativo comércio internacional de 
escravos, e como mão de obra fundamental nas grandes lavouras das Américas.

a) Observe a imagem e leia o texto a seguir, com a ajuda do professor.
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Fazenda açucareira, novas práticas econômicas e culturais no Brasil
[...]
Para extrair lucro máximo na atividade açucareira, Portugal favoreceu a criação 

de plantações destinadas ao cultivo de açúcar, que consistiam em grandes expansões 
de terras (latifúndios) controladas por um único proprietário (senhor de engenho). 

A exploração de açúcar instituiu classes sociais, sendo que na base da 
pirâmide social estavam os escravos trazidos da África, que ofereciam mão de obra 
a um baixíssimo custo, além disso, o tráfi co de escravos africanos constituía outra 
rentável atividade mercantil à Coroa Portuguesa. 

O engenho, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de 
organização específi ca. A sede administrativa do engenho fi xava-se na casa-grande, 
local onde o senhor de engenho, sua família e demais agregados moravam. A 
senzala era local destinado ao abrigo da mão de obra escrava. As terras eram, em 
grande parte, utilizadas na formação de plantações, tendo uma pequena parte 
destinada a uma restrita policultura de subsistência e à extração de madeiras. 

A fazenda açucareira representava bem mais do que um mero sistema de 
exploração das terras coloniais. Nesse mesmo espaço rural, percebe-se a instituição 
de toda sociedade formada por hábitos e costumes próprios. 

SOUZA, Reiner. Fazenda açucareira, novas práticas econômicas e culturais no Brasil. Brasil Escola. 
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/acucar.htm>. Acesso em: 26 set. 2012.

b) De acordo com o texto, como era representada a divisão das classes nos 
engenhos de produção de açúcar?

c) Represente, com desenho, a divisão das classes nos engenhos de produção 
de açúcar. 
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d) Por que a exploração do açúcar instituiu classes sociais? 

e) Você observou que na imagem está representado um rio? Por que os 
engenhos eram construídos próximos a rios?

No fi nal do século XVIII, em Indaiatuba, os engenhos de cana-de-açúcar eram a 
fonte principal de economia da região.

a) Você sabe o que é trabalho braçal? Comente com o seu professor e colegas 
sobre esse assunto e registre.
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 Leia o texto a seguir.

Atualmente, não ouvimos mais as pessoas falarem a respeito dos engenhos 
de cana-de-açúcar que foram muito importantes no passado para nós. Hoje, só 
conhecemos as usinas que produzem o álcool e o açúcar que temos em casa e 
esse pouco conhecimento, deve-se à invenção das máquinas que substituíram o 
trabalho braçal feito pelos homens. A história começou no ano de 1533, quando 
um colonizador conhecido como Martim Afonso de Sousa, trouxe as primeiras 
mudas de cana-de-açúcar, para começar a explorar a atividade econômica deste 
novo negócio. O conhecimento das pessoas, para este tipo de trabalho, aconteceu 
depois, quando já existiam as técnicas de plantio e de preparo que permitiram 
o desenvolvimento desta atividade. Para que o caule da cana fosse retirado e 
transformado em açúcar, a fi m de ser transportado para várias regiões da Europa, 
era necessário que várias instalações fossem construídas, conhecidas como 
engenhos, esses lugares eram compostos por fornalhas, caldeiras, casa de purgar e 
uma moenda.

Como ocorreu um desenvolvimento rápido da economia na área de açúcar, 
surgiram muitos engenhos, no século XVII, já eram mais de 400 unidades.

Após ser colhida, a cana era levada diretamente para a moenda onde 
sofria um esmagamento para a extração de todo seu caldo (a moenda podia 
funcionar com a utilização da força animal ou era movida pela força da água. 
A mais usada era a movida pela força animal). Depois de moída a cana, o seu 
caldo passava pela casa das caldeiras e fornalhas, sofrendo diversos processos 
em altas temperaturas, em seguida, ia para a casa de purgar e nesse local 
terminava o processo. 

Em vários países, ainda foram feitos outros tipos de açúcares como: mascavo, 
branco e muitos outros, que eram destinados ao povo europeu. Mais tarde, o Brasil 
começou a notar que tinha as mesmas qualidades de plantio que existia na Europa 
e aos poucos, em vários lugares brasileiros, foram plantadas quantidades imensas 
de cana-de-açúcar. 

Atualmente, nas usinas, há um interesse maior em se trabalhar com a 
produção de açúcares, trocando a ajuda dos animais ou das águas, pela energia 
elétrica.

Um fator que está deixando protetores ambientais, contrários à expansão 
do plantio de canas, são as constantes queimadas realizadas sobre o solo, 
normalmente isso impossibilita, no futuro, o plantio de outros tipos de alimentos, 
além da poluição provocada.

Disponível em: <http://www.blogers.com.br/engenho-de-acucar-colonial/>. Acesso em: 26 set. 2012. 

(Adaptado).
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Compare o trabalho dos engenhos do período colonial, com o trabalho nas 
plantações de cana-de-açúcar, nos dias atuais, relacionando as semelhanças e 
diferenças.

Semelhanças Diferenças

O trabalho no engenho do 
período colonial

O trabalho nas plantações de 
cana-de-açúcar nos dias atuais

Observe as imagens, em seguida, leia o texto.

a) Dentro do conceito de grandes e pequenos proprietários, analise as imagens 
acima. Identifi que qual o tipo de propriedade representa cada uma. Converse 
com o professor e os colegas sobre as possíveis diferenças entre as moendas. 
Depois, anote, em seu caderno, as conclusões a que vocês chegaram.
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DEBRET, Jean-Batiste. Pequeno moinho de açúcar. 
1822.

RUGENDAS, Johann Moritz. Moinho de açúcar. 
1835.
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O produto de exportação cultivado podia variar de colônia para colônia, ou de uma 
região para outra, dentro de uma mesma colônia. No Brasil Colônia, cultivava-se 

algodão, tabaco, cacau, etc., mas o que predominou foi o cultivo da cana-de-
açúcar. O açúcar era um produto que atingia um bom preço no mercado europeu, e 

a cana-de-açúcar havia se adaptado muito bem ao clima e ao solo do Brasil.
Muitas vezes a Coroa Portuguesa limitava, ou até mesmo proibia, o plantio de 
certos produtos de exportação, para que se deixasse espaço para a produção de 

alimentos.
Era esse, por exemplo, o caso do tabaco. Pequenos e médios agricultores deixavam 

de plantar alimentos, como milho, mandioca, feijão, etc., cujos preços eram 
tabelados e muito baixos, para se dedicarem exclusivamente ao plantio do tabaco, 
que rendia mais lucros. Isso ocasionava grandes crises de fome na colônia, e sob a 
repressão das autoridades coloniais é que muitos agricultores deixavam de plantar 

tabaco em favor da produção de gêneros alimentícios. 

Faça uma lista dos produtos agrícolas cultivados no Brasil Colônia, 
mencionados no texto, e a respectiva importância da produção.

a) Com o professor e os colegas, pesquisem mais sobre a importância do 
açúcar e o seu papel histórico na economia brasileira desde o período 
colonial. Consultem os sites abaixo:

<http://www.thinkmedia.com.br/cban/pdfs/acucar.pdf>; <http://www.
acucaritamarati.com.br/saibamais.asp>.

15
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Assinale a alternativa correta.

O que motivou o rápido desenvolvimento dos engenhos de cana-
-de-açúcar no Brasil colonial foi:

A (    ) o interesse de Portugal em obter lucros.
B (    ) instituir classes sociais.
C (    ) obter mão de obra barata.
D (    ) controlar a terra por um único proprietário.

A instituição do trabalho escravo africano se deve, principalmente, a 
sua dupla rentabilidade: 

A (    ) como mercadoria no lucrativo comércio internacional  e como 
mão de obra nas grandes lavouras.

B (    ) como oportunidade de trabalho livre e mão de obra nas grandes 
lavouras.

C (    ) como expansão da cultura brasileira e respeito a dignidade 
humana.

D (    ) como alto custo da mão de obra e respeito a dignidade humana.

A relação dos cortadores de cana-de-açúcar com os patrões atualmente 
é de:

A (    ) exploração.
B (    ) escravidão.
C (    ) falta de assistência médica.
D (    ) total direito às leis trabalhistas.

Pense e
responda

O que motivou o rápido desenvolvimento dos engenhos de cana-
-de-açúcar no Brasil colonial foi:

A instituição do trabalho escravo africano se deve, principalmente, a 
sua dupla rentabilidade: 

A relação dos cortadores de cana-de-açúcar com os patrões atualmente 
é de:
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Geografi a
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É possível representar uma 
superfície esférica (a Terra) numa 
superfície plana, isto é no mapa? 
Como?

O Brasil é um país com mais 
terra ou com mais água?

Você saberia dizer o que é 
relevo? Ele in� uencia no curso 
dos rios?

superfície esférica (a Terra) numa 

terra ou com mais água?

relevo? Ele in� uencia no curso 

O Brasil
Terra

no planeta

Roda de
Conversa
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Planícies e planaltos
Rios e montanhas
Vales e penhascos
Conheça as formas dessa 
beleza sem � m!

Leia a canção de Guilherme Arantes intitulada “Planeta Água”.

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o 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 na inundação
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.

ARANTES, G. Planeta Água.
Intérprete: Guilherme Arantes.
In: Intimidade.
[S.l.]: Som Livre, p2007.
1 CD. Faixa 1.

1

Planícies e planaltos
Rios e montanhas
Vales e penhascos
Conheça as formas dessa 
beleza sem � m!

Hora do
desafi o
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a) Você já estudou em Matemática que a esfera é um sólido geométrico. 
Um dos problemas da cartografi a consiste em representar uma superfície 
esférica (a Terra) num plano.

Na imagem a seguir, você vê representado o globo terrestre.

b) O seu professor colocará um globo terrestre no centro da classe e você 
e os seus colegas fi carão ao redor dele. Numa folha de sulfi te, cada um 
desenhará o que consegue ver do globo, sob o ponto de vista em que está.

c) Comparem os diferentes desenhos e discutam quais as difi culdades para se 
desenhar no plano toda a superfície terrestre.

d) Escolham alguns desenhos, feitos pelos colegas, e tentem alinhá-los lado a 
lado de forma a se complementarem e representarem todos os continentes 
do planeta.

e) Comparem os desenhos alinhados por vocês, conforme solicitação do item 
anterior, com um mapa-múndi. 

f) Registrem, coletivamente, as curiosidades descobertas.
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Este é o mapa-múndi. Observe os oceanos e continentes nele representados. 
Converse com seu professor e responda.

a) Em qual continente se localiza o Brasil?

b) O continente americano é formado por três Américas. Recorte do 
Material de Encarte e coloque o nome dos países que compõem a: 
América do Norte, América Central e América do Sul.
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Atlas Geográfi co Escolar /IBGE. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. (Adaptado).
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O mapa abaixo representa a América do Sul e os países que a compõem.

a) Localize os países que fazem fronteira com o Brasil. Registre a seguir.

 

3

Atlas Geográfi co Escolar /IBGE. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. (Adaptado).
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b) A América do Sul é banhada por quais oceanos? Qual o oceano que banha o 
Brasil?

Leia o texto a seguir.

A biodiversidade e a sustentabilidade
 Hoje, os seres humanos entenderam que o meio ambiente deixou de ser 

apenas um elemento a ser explorado vorazmente, e passou a ser visto como 
elemento indispensável à sobrevivência de nossa espécie e, por isso mesmo, deve 
ser conservado a todo custo.

Essas preocupações fi cam cada vez mais evidentes quando as “estripulias” 
climáticas começam a acontecer. Secas devastadoras onde nunca aconteciam; 
enchentes em áreas de secas tradicionais, invernos rigorosos onde nunca haviam 
sido sentidos; etc. Com a devastação desenfreada provocada pelo homem, em 
alguns recantos do planeta, a diversidade de animais e plantas, a chamada 
biodiversidade, tende a diminuir ou a desaparecer. O que, sem dúvidas prejudicará 
a espécie humana muito mais do que a simples perda da beleza dos animais e 
plantas. Inúmeros remédios e tratamentos para doenças, que se baseariam em 
elementos dessas plantas e animais, jamais serão encontrados e utilizados, o que 
provocaria a morte de milhares de pessoas.

Entender que mesmo as soluções aparentemente isentas de riscos ambientais 
e geradoras de energia limpa, como as usinas eólicas, podem ocasionar prejuízos 
para determinadas espécies do ecossistema, por exemplo, os pássaros que morrem 
ao se chocarem com as hélices.

A sustentabilidade e a manutenção da biodiversidade são as únicas formas 
de manter os recursos naturais. Evitar a extinção de espécies animais e vegetais e 
garantir a diversidade genética e biológica deve ser a meta primordial.

A reciclagem e o tratamento dos resíduos e dejetos provenientes das criações 
animais e dos aglomerados humanos é a forma mais efi ciente de se garantir que os 
mananciais e os recursos hídricos sejam preservados, prevendo o abastecimento 
para as gerações futuras. Além disso, evitar a poluição do solo com produtos 
oriundos de atividades químicas e pesticidas agrícolas, também é uma forma de 
manter a terra saudável e produtiva por mais tempo. É por meio da conscientização 
da importância dessas práticas e do uso racional dos recursos naturais que a 
humanidade produzirá os alimentos necessários, para se manter e assegurar a 
continuidade da espécie.

NUNES, Raquel. A biodiversidade e a sustentabilidade. Ecologia Urbana. Disponível em: <http://
www.ecologiaurbana.com.br/responsabilidade-socioambiental/biodiversidade-sustentabilidade/> 

Acesso em: 5 out. 2010. (Adaptado).

4
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Discuta com os colegas as questões que seguem e registre as conclusões.

a) Você acha verdadeira a afi rmação do primeiro parágrafo do texto? Por quê?

b) Complete o quadro, registrando as suas atitudes e de seus familiares, com 
relação à preservação e à sustentabilidade do meio ambiente, no que diz 
respeito à/ao:

Economia de energia 
elétrica

Reciclagem do lixo

Reciclagem do óleo de 
cozinha

Destino adequado do lixo

O uso racional da água é fundamental para a sobrevivência das espécies. 
Como Guilherme Arantes demonstra a importância da água na natureza, em 
sua música apresentada na atividade 1?

a) A força das águas deixa rastros por onde passa? Como? Explique dando 
exemplo de algumas situações.

5
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Você acha possível a água ser, também, a responsável pela mudança do relevo 
na terra? Como?

 Leia o texto a seguir.

Relevo são as formas variadas que a superfície terrestre apresenta, podem ser 
planas ou acidentadas. As principais formas de relevo encontradas são:

• Montanhas – maiores elevações da superfície terrestre;
• Planaltos – regiões altas em relação às terras vizinhas, mais ou menos planas;
• Planícies – superfícies mais ou menos planas, geralmente são baixas e 

extensas;
• Depressão – correspondem às áreas mais baixas em relação às áreas do 

entorno. 

Baseando-se na leitura do texto e nas ilustrações, compare as imagens abaixo 
e responda.
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a) Quais as semelhanças e as diferenças entre as imagens no que diz respeito 
ao relevo?

b) É possível encontrar todos esses tipos de relevos em um mesmo local? Por 
quê?

Cite algumas transformações sofridas nas paisagens do Brasil, desde o seu 
descobrimento até os dias atuais.

a) Por que essas transformações ocorreram? Explique.

Como essas transformações infl uenciaram na mudança do relevo brasileiro? 
Registre.

Em grupo, façam uma pesquisa sobre os principais rios de Indaiatuba. 
Consultem os sites:
• <http://pt.wikipedia.org/wiki/Indaiatuba>;
• <http://historiadeindaiatuba.blogspot.com.br/2009/01/hidrografi a-de-

indaiatuba.html>
Anotem as principais descobertas nas linhas a seguir.

9
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11
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Observe o mapa a seguir:

a) Seu estado é ocupado por qual ou quais bacias hidrográfi cas?

b) Quais rios formam a bacia ou as bacias hidrográfi cas do seu estado?

c) Quais os rios que banham o seu município? Pesquise.
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No mapa a seguir, você encontrará vários acidentes geográfi cos localizados no 
litoral do Brasil. Observe-o atentamente e preencha o quadro:

Acidentes geográfi cos Estado onde se localiza Em quantos locais 
aparecem

Baía

Lago ou lagoa

Arquipélago

Ilha

Cabo

A partir da imagem apresentada, na atividade 7, faça uma maquete das 
principais formas de relevo existentes no Brasil.
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Leia o trecho retirado do texto: "A biodiversidade e a sustentabilidade".

“A reciclagem e o tratamento dos resíduos e dejetos provenientes das 
criações animais e dos aglomerados humanos é a forma mais e� ciente de 
se garantir que os mananciais e os recursos hídricos sejam preservados, 
prevendo o abastecimento para as gerações futuras.”

Recursos hídricos signi� ca:

A (    ) as águas super� ciais ou subterrâneas disponíveis para qualquer 
    tipo de uso numa determinada região.

B (    ) são só as águas salgadas do planeta.

C (    ) são todas as construções realizadas pelo homem no planeta.

D (    ) são todos os gases presentes no planeta.

Observe o mapa político da América do Sul e assinale a resposta correta.

O país que não se limita com o Brasil é a/o:

A (    ) Bolívia.

B (    ) Chile.

C (    ) Argentina.

D (    ) Paraguai.

Pense e
responda

Recursos hídricos signi� ca:

Observe o mapa político da América do Sul e assinale a resposta correta.
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Leia mais! 

Bullying: vamos mudar de atitude

Autor: Jefferson Galdino

Editora: Noovha América
Por meio da leitura desse livro você vai conhecer 

a história de Joca, a problemática vivida por muitas  
crianças e adolescentes no ambiente escolar. São 
”zoações “, xingamentos, apelidos ofensivos e uma série 
de atitudes violentas que prejudicam o desenvolvimento 
tanto de quem sofre bullying quanto de quem o pratica.

Aprenda também com essa leitura estratégias 
antibullying para acabar com este problema.

O apelido de Mariana

Autora: Cristina Von

Editora: Callis
Mariana coelha, Giovana cara de pizza, Antônio 

pintor de rodapé… Apelidos são muito divertidos 
para quem os inventa, mas será que são sempre 
divertidos para quem os recebe? Nesta história, o 
leitor verá como Mariana lidou com esta situação. A 
obra trata de forma delicada uma questão relevante 
para a sociedade e o ambiente escolar: o bullying. 
Na narrativa, as personagens ganham apelidos e, 
nem sempre, ficam felizes com eles. Mas como será 
que os pequenos lidaram com a situação? Você é 
capaz de ajudá-los? 

Liberdade e responsabilidade

Autores: Brigitte Labbé e Michel Puech

Editora: Scipione
Podemos evitar contrariedades, obrigações; 

podemos ser obcecados pela liberdade, pensar 
apenas em preservá-la e ser o mais livre possível. 
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Mas podemos utilizá-la para fazer escolhas que nos revelam prazeres, 
alegrias, pessoas... E, assim a liberdade se torna um meio de construir 
nossa felicidade – felicidade pela qual somos responsáveis. Você sabe 
para que serve a liberdade?

Violência e não violência 

Autores: Brigitte Labbé e Michel Puech

Editora: Scipione
Você já parou para pensar que um simples gesto 

ou uma palavra dita ou entendida em outro contexto 
podem gerar situações extremamente violentas? 
Um olhar torto que gera um sorriso irônico, que 
provoca uma palavra ruim, que cria uma discussão, 
que acaba em tapa, que gera um murro, que provoca 
duas cabeçadas, que fazem uma faca sair do casaco... Viu só como 
tudo vira uma avalanche de atos violentos?

O mais sensacional atlas do mundo todo

Autor: Simon Adams

Editora: Companhia das Letrinhas
Do que é feito o planeta? Onde fica o 

estádio de futebol mais alto do mundo? Qual 
é o país que mais vezes venceu a Copa? Com 
a apresentação dos Ideias Brilhantes - pessoas 
pequenininhas, mas de grandes ideias -, 
este atlas responde a essas e muitas outras 
perguntas, nos levando a uma magnífica viagem 
pelo mundo como ele nunca foi visto.

No livro, é possível observar ainda a 
geografia do nosso planeta, as paisagens 
submersas do leito marinho, o clima específico de cada região, as 
rochas e os processos que moldaram nosso mundo e a diversidade 
populacional.

E, para acompanhar o leitor nessa instrutiva e divertida viagem, as 
personagens passeiam pelas páginas, sempre com muito a dizer!
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Uma viagem ao feroz mundo do 
gelo
Amyr Klink conta como viveu oito meses preso no gelo da 
Antártica e diz que agora quer ir ao Ártico

O ruído ritmado que vinha de uma das escotilhas de vidro podia ser de um 
pinguim, uma foca, talvez de uma skua, a gaivota predadora, terrível devoradora de 
fi lhotes de animais. Se fosse uma skua, ela seria mal recebida. Depois de sete meses 
encapsulado no gelo da baía de Dorian, na Antártica, com seu veleiro especial, o 
brasileiro Amyr Klink se sentia responsável pelo bem-estar e pela segurança de seus 
vizinhos, os bichos, que foram sua única companhia, na inédita invernagem solitária, 
no continente mais frio e hostil do planeta. [...]

Passeios perigosos
O equipamento chegou bem, mas a morte olhou para Amyr Klink de dentro da 

água e do gelo. A água gelada pode matar um homem em vinte segundos. Ele caiu no 
mar Antártico pelo menos seis vezes, mas em todas conseguiu sair antes do prazo fatal. 
“Levava sempre um gancho de arpão comigo, e a cada caída ele me salvou”, conta. 
Amyr costumava sair do barco, nos poucos momentos de tempo bom que encontrou 
pela frente, caminhar sobre a placa de gelo em volta do Paratii e esquiar pelo 
continente — num raio máximo de 10 quilômetros.

Amyr levou para a Antártica diversos kits de sobrevivência individual. Um deles 
continha placas plásticas moldáveis com que poderia imobilizar um braço, uma perna, 
a clavícula e até costelas quebradas num acidente qualquer. O kit odontológico 
permitiria a ele até mesmo isolar um nervo infl amado ou arrancar obturações e 
restaurações que estivessem provocando dor. Não precisou usar nada disso. [...]

Em casos mais graves não haveria solução. Ele estava a 50 quilômetros de 
distância dos seres humanos mais próximos, os membros da equipe de invernagem 
da base americana de Palmer. O helicóptero americano não tinha autonomia para 
ir e voltar ao Paratii, caso acontecesse algo muito grave a bordo do veleiro. A base 
brasileira fi cava a mais de 100 quilômetros.

Um episódio fi cou impresso com mais força em sua memória. Quando o gelo 
começou a ceder no fi nal da invernagem, Amyr levou o veleiro até a baía Margarida, 
alguns quilômetros abaixo do ponto onde estacionara. Ancorou o Paratii e decidiu ir ao 
continente, num barco infl ável, movido por um pequeno motor de popa de 50 HP. “O 
tempo parecia perfeito para essa pequena travessura. O Sol estava lindo e o mar, liso 
como se fosse uma faixa de azeite”, conta ele. O navegador iria em busca de algumas 
lagoas de água doce onde pretendia lavar roupas, deixá-las secando e voltar no outro 
dia para recolher tudo. Ele mal aportou no continente quando o cenário mudou como 
mudam os cenários de uma ópera — em quinze minutos, o mar estava encapelado 
como a água de uma máquina de lavar roupas, começou a nevar violentamente e o 
vento soprava com fúria.
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“Tentei pegar o barquinho, mas o motor bateu numa pedra e quebrou o eixo 
da hélice. Troquei o eixo já quase congelando as mãos, entrei no barco e, de novo, a 
hélice encontrou outra rocha e se partiu. Por sorte, eu tinha um segundo eixo reserva. 
Refi z toda a operação já no limite de minhas forças, e o bote conseguiu passar da área 
de pedras. Mas o vento estava tão forte que o pequeno motor não conseguia vencê-lo, 
e fui sendo jogado para mar aberto”, conta Amyr.

“Quase que por milagre o motorzinho enfrentou o vento contrário, e palmo a 
palmo fui chegando perto do barco. Quando subi a bordo estava ainda apavorado.” [...]

Na Antártica, se apegou fortemente aos bichos. Bárbara era uma foca cuja 
gravidez ele acompanhou, e chegou a tratar de uma pata machucada com um tubo de 
pomada Hipoglós. Sentava-se entre os pinguins, acompanhando sua vida comunitária 
com o cuidado de um sociólogo. “Acho que esses bichos estão num estágio mais 
avançado que os homens. Eles já resolveram seus problemas de convivência. Os 
pinguins roubam pedras uns dos outros para fazer ninho, mas logo se perdoam e estão 
juntos de novo. O albatroz é uma ave muito mais efi ciente que um boeing. Certo 
dia, acompanhei um deles voando a centímetros das ondas, sem mover um músculo, 
apenas planando. Passou pelo meu barco, me olhou dentro dos olhos e seguiu seu 
rumo, imperturbável, sem entender o porquê de minhas imensas difi culdades com 
velas, cabos, rumos e ondas.” Amyr se surpreendeu várias vezes fazendo discursos 
emocionados para os pinguins. “Eram discursos em que pedia o fi m da infl ação no Brasil 
e o entendimento entre os povos. Eles ouviam e às vezes respondiam na língua deles. 
Certa ocasião desapareceram dois dias, todos eles. Devem ter ido deliberar alguma 
coisa importante em algum congresso geral deles”, diz Amyr Klink.[...]

A ajuda do rádio
O cotidiano de Amyr no Paratii variava muito conforme a situação em que 

se encontrava. Quando preparava o barco para cruzar o canal de Drake, uma das 
rotas mais temíveis da navegação mundial, chegou a trabalhar 21 horas por dia. No 
auge do relaxamento antártico, passou a dormir dez horas por dia. Amyr tinha uma 
lista de tarefas básicas que precisava seguir para manter o barco em condições de 
funcionamento. [...]

O rádio foi uma enorme fonte de prazer para ele. Pelo rádio ouviu as vitórias de 
Ayrton Senna na Fórmula 1, a derrota do Brasil na Copa [...]. “Ele é um exemplo de 
autodeterminação para toda uma geração de brasileiros”, diz Álvaro Ricardo de Souza 
(o radioamador que trabalha com Klink desde a travessia do Atlântico). Amyr também 
conversou bastante com a irmã Ashraf, de 25 anos. “Ele pedia até receita de pizza e às 
vezes parecia que tinha se esquecido de que estava na Antártica”, conta ela.

Ele não tinha se esquecido. Nunca se esquecerá. Engastado no gelo do chamado 
“deserto branco” [...], o brasileiro Klink juntou seu nome ao de uma legião de 
exploradores a quem a Antártica fascinou ao longo dos últimos 200 anos. [...] Por onze 
meses, pelos menos, a Antártica pertenceu ao brasileiro Amyr Khan Klink.

ALCÂNTARA, Eurípedes. Uma viagem ao feroz mundo do gelo. Veja, São Paulo, v. 24, n. 14, ed. 
1176, 3 abr. 1991. p. 36.
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Disponível em: <http://robertoke.blogspot.com.br/2009/08/nova-gripe-cartazes-para-
impressao.html>. Acesso em 26 set. 2012.
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Prefeitura de Igarape-Miri. Disponível em: <http://sementedaregiao.blogspot.com.
br/2010_12_01_archive.html>. Acesso em: 23 out. 2012. 161



Prefeitura Municipal de Ibiporã. Disponível em: <http://saudeibipora.wordpress.
com/2011/08/25/tabagismo/>. Acesso em: 23 out. 2012.
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Resenha  
Kit – uma
garota
especial

Kit Kittredge (Abigail Breslin, de 
Pequena Miss Sunshine), tem 10 anos 
e está começando a conhecer o mundo 
— mas que mundo. O ano é 1934, em 
plena Grande Depressão, e a pobreza 
começa a bater à porta da confortável 
casa dos Kittredge.

Seu pai vai para Chicago à cata 
de emprego, e a mãe transforma a 
residência num pensionato. De início, 
assustada com as mudanças, Kit logo 
vê nas novas experiências e pessoas a 
sua volta à oportunidade de realizar 
sua ambição: escrever reportagens — 
além de resolver uma série de roubos 
misteriosos. Dirigida pela competente 
Patricia Rozema, que recriou o 
universo da escritora Jane Austen em 
Palácio das Ilusões, esta aventura 
infantojuvenil, já começa ganhando 
pontos por tratar as meninas como 
seres inteligentes e não como meras 
princesinhas.

VEJA. São Paulo: Abril, ano 42, n. 14, 8 abr. 
2009.

KIT — Uma garota especial, 
Estados Unidos, 2008. Playarte.
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Fatores infl uentes 
ao uso do álcool
Tendo como base os estudos de Fishman (1988) e Vieira et al. (2007), podem-
se listar seis principais fatores que infl uenciam o comportamento de beber:

1.Contexto Familiar e Social: a crença de que uma reunião social possa 
não ser agradável, sem que se inclua consumo de álcool, é comum na nossa 
sociedade. Os adolescentes são inclinados a imitar os pais, outros parentes 
e heróis da televisão, dos livros, do rádio ou do cinema. É comum um 
adolescente dizer que começou a beber porque viu que isso era um hábito 
de alguém que ele admira. Uma pesquisa realizada por Vieira et al. (2007) 
com estudantes de Paulínia (SP), revela que 40,4% dos alunos relataram que 
familiares foram os primeiros a lhes oferecer bebida alcoólica e, que quase 
metade (47,9%) afi rmou que há alguém na família que bebe demais.

2.Curiosidade e Experimentação: muitos adolescentes sentem curiosidade de 
experimentar o sabor da bebida que eles veem os outros ingerir. Além disso, 
querem explorar os efeitos da bebida, por meio do abuso. Querem saber como 
é estar embriagado ou intoxicado.

3.Pressão dos amigos: para muitos garotos e garotas seguir a moda pode ser 
uma necessidade, assim como gostar de certos tipos de música. Nesse estágio, 
eles se encontram psicologicamente imaturos para exercer o senso crítico e 
a capacidade de julgamento, absorvendo infl uências sem refl etir sobre elas. 
Se beber está na moda, entre determinado grupo de adolescentes, poucos 
serão dotados de segurança e senso crítico sufi cientes para criticar a bebida 
ou simplesmente recusar-se a beber. No estudo de Vieira et al. (2007), 35,5% 
dos alunos disseram que amigos foram os primeiros a lhes oferecer bebida 
alcoólica e 62,4% relatam beber mais frequentemente na companhia de 
amigos. 
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4.Prazer: muitos adolescentes usam o álcool como estimulante para a 
diversão e o namoro, isto é, para os prazeres. Incluem bebidas em festas, idas 
ao cinema ou ao jogo de futebol como elementos favoráveis ao prazer. Trata-
se de um mecanismo cultural que identifi ca o álcool com o prazer e que deve 
ser desmascarado.

5.Problemas emocionais: um dos efeitos imediatos do álcool é o de 
tranquilizante ou de causador de euforia e bem-estar. Um indivíduo que esteja 
enfrentando momentos de tensão, nervosismo, confl itos com a família, com 
amigos ou difi culdades no relacionamento, pode entregar-se ao álcool para 
suprimir temporariamente a depressão, a ansiedade e os sentimentos de 
medo, o que acaba agravando os problemas em vez de resolvê-los.

6.Facilidade de acesso: além de tudo que já foi citado, um outro fator que 
contribui fundamentalmente para o uso do álcool entre adolescentes é a 
disponibilidade comercial e o preço. As bebidas alcoólicas são encontradas 
facilmente, em qualquer lugar e com preços acessíveis aos jovens. Apesar de 
existirem leis que proíbem a venda de bebidas a menores de 18 anos, essa é 
uma prática comum e que deve ser combatida.

Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/alcool-e-adolescentes-fatores-de-risco-
e-consequencias-dessa-relacao/9037/>. Acesso em: 17 nov. 2011.
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O leão e o mosquito

Um leão estava fazendo a sesta, quando se aproximou dele um 

mosquito fazendo barulho com sua trombetinha.

O leão acordou aborrecido:

— Que vem você fazer aqui com esse ruído?

— Estou passeando.

— Como se atreve a me despertar, eu que sou o rei dos animais?

— Mas que rei? Você tem péssimo gênio, mas eu não tenho medo.

— Você não tem medo de mim? Agora mesmo vai ver quem sou eu!

O leão se levantou com a boca aberta, mas o mosquito enfi ou-se em 

seu nariz e o picou com toda a força.

— Ai, meu nariz, meu nariz! — e o leão espirrou.

O mosquito saiu voando e se enfi ou numa orelha.

— Ai, minha orelha, minha orelha! Saia daí, desgraçado!

O mosquito continuava picando com todas as suas forças, e o leão 

dava pulos e se revirava na grama sem poder livrar-se dele.

Por fi m, o mosquito foi embora zombando:

— Você não dizia que era o rei? E o que achou da 

surra? Vou contar aos outros para que se riam.

E quando saiu assim, voando, tropeçou numa 

teia de aranha, fi cou enroscado nela e logo a aranha 

comeu o mosquito.

IZCOA, Carmem Rivera. O leão e 
o mosquito. In: ______. Contos 
de artimanhas e travessuras. 

São Paulo: Ática, 1988.
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Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que fl ores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a fl or;
O mar — é lago sereno,
O céu — um manto azulado,
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d’amor!

Que aurora, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!

Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,

Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minhã irmã!

Livre fi lho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberta o peito,
— Pés descalços, braços nus —
Correndo pelas campinas
A roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!

Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava as Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo.
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
— Que amor, que sonhos, que fl ores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras
Debaixo dos laranjais!

Meus oito anos

ABREU, Casimiro de. Meus oito anos. In: ______. Poesias completas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1961. 
p. 63-65.
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Seus avós falavam de uma maneira diferente da que você fala com seus amigos. 

Quando lemos um livro de um escritor antigo, como José de Alencar ou Machado de 

Assis, encontramos muitas palavras que não entendemos. E o mesmo aconteceria com 

eles se ouvissem você falar.

Palavras de ontem e de hoje

Uma língua não utiliza sempre as mesmas palavras. Algumas saem de moda 

e tornam-se antiquadas (por exemplo, hoje em dia ninguém diz reclame, mas 

anúncio ou propaganda). Outras vezes é necessário inventar palavras novas para 

objetos novos (por exemplo, há 80 anos não existia a palavra televisão, porque ela 

ainda não tinha sido inventada).
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Quando os europeus chegaram à América (inclusive os portugueses ao 

Brasil), encontraram elementos desconhecidos para eles, e aproveitaram os 

nomes que os nativos usavam: batata, mandioca, tomate, tucano, chocolate.

“Imitão!”

Além do mais, as línguas estão em contato umas com as outras e trocam 

infl uências. A maioria das palavras usadas na Europa e na América Latina vêm 

do latim, mas cada país conserva palavras usadas pelos povos que o habitaram 

em épocas diferentes. Os celtas passaram pela Península Ibérica e lá deixaram 

algumas palavras, como colmeia e Coimbra; os visigodos, que dominaram a 

região de Portugal no século VI, deixaram termos como guerra e rico; os árabes, 

por sua vez, deixaram açúcar, alfaiate e muitos outros vocábulos. E além disso, 

mesmo que não tenham vivido em Portugal, encontramos palavras de outros 

povos no português: do italiano (como sentinela e fragata); do francês (sofá e 

abajur); do alemão (bigode e brinde); e, hoje em dia, principalmente, do inglês 

(futebol e fax).

O português falado no Brasil também recebeu infl uências dos povos que 

emigraram para cá. Mas o nosso português tem ainda muitas palavras de origem 

tupi, a língua da maioria dos índios que aqui viviam antes da chegada dos 

portugueses, como é o caso dos nomes de muitos lugares: Arapiraca, Niterói, 

Sorocaba, Paraíba, Pernambuco... Também há muitas palavras de origem africana, 

trazidas pelos escravos, como berimbau, cachimbo, cafuné, calunga, marinha, 

vatapá.

Mesma palavra, outro sentido

As palavras estão vivas. Por isso, seu signifi cado pode mudar ao longo 

do tempo. Por exemplo, há poucos anos, quando alguém dizia mouse (“rato”, 

em inglês), logo se pensava no Mickey ou no animal roedor. Hoje em dia, 

naturalmente, você se lembra do mouse do computador. Aliás, computador 

também é outra palavra que mudou de signifi cado há alguns anos; antes, 

designava alguém que fazia cálculos; e, hoje, refere-se a uma máquina de 

múltipla utilidade no nosso cotidiano.

[...]

BRAIT, Beth. Quem inventa as palavras. In: ______. Língua e linguagem. São Paulo: Ática, 2002. 
p. 62-63. (Coleção Saber Mais).
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Minhas primeiras 
lembranças da infância 
são do vilarejo de Qunu, 
nas montanhas onduladas 
e nos vales verdes do 
território de Transkei, 
na região Sudeste da 
África do Sul. Foi em 
Qunu que passei os anos 
mais felizes de minha 
meninice, rodeado por 
uma família tão cheia de 
bebês, crianças, tias e 
tios que não me lembro 
de estar sozinho em 
nenhum único momento 
em que eu estivesse 
acordado.

Foi lá que meu pai 
me ensinou, pelo modo 
como vivia sua vida, o 
senso de justiça que 
carreguei comigo por 
todas as décadas que já 

Lembranças 
de infância
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Foi em Qunu que minha mãe me deu as histórias que encheram minha 
imaginação, ensinando-me bondade e generosidade enquanto preparava as 
refeições em uma fogueira, mantendo-me alimentado e saudável. Em meus tempos 
de menino pastor, aprendi a amar o campo, os espaços abertos e as belezas simples 
da natureza. Foi naquele momento e naquele lugar que aprendi a amar esta terra.

Com meus amigos da meninice, aprendi dignidade e o signifi cado da honra. 
Ouvindo e assistindo a reuniões dos anciãos da tribo, aprendi a importância da 
democracia e de dar a todos uma chance de ser ouvido. E aprendi sobre meu povo, 
a nação Xhosa. Com meu benfeitor e guia, o Regente, aprendi a historia da África e 
da luta dos africanos para serem livres.

Foram esses primeiros anos que determinaram como seriam vividos os muitos 
anos plenos de minha longa vida. Sempre que paro um momento e olho para trás, 
sinto imensa gratidão por meu pai e minha mãe, e por todas as pessoas que me 
ajudaram a crescer quando eu era apenas um menino, e que me transformaram no 
homem que sou hoje.

Foi isso que aprendi enquanto criança. Agora que sou homem velho, são as 
crianças que me inspiram.

Meus queridos jovens: vejo luz em seus olhos, a energia de seus corpos e 
a esperança que está em seu espírito. Sei que são vocês, e não eu, que farão o 
futuro. São vocês, e não eu, que consertarão nossos erros e levarão adiante tudo o 
que está certo no mundo.

Se eu pudesse, de boa-fé, prometer-lhes a infância que eu tive, eu 
prometeria. Se eu pudesse prometer-lhes que cada um de seus dias será um dia de 
aprendizado e de crescimento, eu prometeria. Se eu pudesse prometer-lhes que 
nada — nem guerras, nem pobreza, nem injustiças — privará vocês de uma vida 
plena e frutífera, eu prometeria.

Mas prometerei apenas o que eu sei que posso cumprir. Vocês têm a minha 
palavra de que continuarei a aplicar tudo o que aprendi no começo de minha vida, 
e tudo que aprendi a partir de então, para proteger os seus direitos. Trabalharei 
todos os dias, de todas as maneiras que conheço, para apoiá-los enquanto crescem. 
Buscarei suas vozes e suas opiniões, e farei com que outras pessoas também as 
ouçam.

MANDELA, Nelson. Lembranças de infância. In: Situação mundial da 
infância 2001. Brasília: UNICEF, 2001. Coordenação Carol Bellamy.
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Saiba como surgiram as diferenças regionais do português brasileiro.

1. Tupi importado: a Amazônia fala de um modo bem diferente do vizinho 

Nordeste. A razão para isso é que lá quase não houve escravidão de africanos. 

Predominou a infl uência do tupi, língua que não era falada pelos índios da 

região, mas foi importada por jesuítas no processo de evangelização.

Curiosidades 

sobre a Língua 
Portuguesa
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1. Minha “tchia”: o litoral nordestino recebeu muitos escravos negros, enquanto 

o interior encheu-se de índios expulsos da costa pelos portugueses. Isso explica 

algumas diferenças dialetais. No Recôncavo Baiano, o “t” às vezes é pronunciado 

como se fosse “tch”. É o caso de “tia”, que soa como “tchia”. Ou de “muito”, 

frequentemente pronunciado “mutcho”. No interior, predomina o “t” seco, dito 

com a língua atrás dos dentes.

2. Maternidade: a exploração do ouro levou gente do Brasil todo para Minas no 

século XVIII. Como toda a mão de obra se ocupava da mineração, foi necessário 

criar rotas de comércio para importar comida. Uma delas ligava a zona do 

minério com o atual Rio Grande do Sul, onde se criavam mulas, via São Paulo. 

As mulas eram constantemente importadas para escoar ouro e trazer alimentos. 

Também espalharam a língua brasileira pelo Centro-Sul.

3. Chiado europeu: quando a família real portuguesa mudou-se para o Rio, em 

1808, fugindo de Napoleão, trouxe 16 000 lusitanos. A cidade tinha 50 mil 

habitantes. Essa gente toda mudou o jeito de falar carioca. Data daí o chiado 

no “s”, como em “festa”, que fi ca parecendo “feishta”. Os portugueses também 

chiam no “s”.

4. Tu e você: os tropeiros paulistas entraram no Sul no século XVIII pelo interior, 

passando por Curitiba. O litoral sulista foi ocupado pelo governo português na 

mesma época, com a transferência de imigrantes das Ilhas Açores. A isso se deve 

a formação de dois dialetos. Na costa, fala-se “tu”, como é comum até hoje 

em Portugal. No interior de Santa Catarina, adota-se o “você”, provavelmente 

espalhado pelos paulistas.

5. “Porrrrta”: até o século passado, a cidade de São Paulo falava o dialeto caipira, 

característico da região de Piracicaba. A principal marca desse sotaque é o “r” 

muito puxado. A chegada dos migrantes, que vieram com a industrialização, 

diluiu esse dialeto e criou um novo sotaque paulistano, fruto da combinação de 

infl uências estrangeiras e de outras regiões brasileiras.

Disponível em: <http://tudocontudo.blogspot.com.br/2012/08/curiosidade-saiba-como-surgiram-as.
html>. (Adaptado).
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Mila
Era pouco maior do que minha mão: por isso eu precisei das duas para segurá-

la, 13 anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que 
ela não caísse, simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito 
que ela também. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me profundamente: 
escolheu-me para dono. Pior: me aceitou.

Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos, a 
patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra 
o vento? Amá-la — foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. 
Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E 
também contra aqueles que não aceitam os que se amam.

Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em 
meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do 
que a minha tristeza.

Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma 
ninhada de nove fi lhotes, escolhi uma de suas fi lhinhas e nossa dupla fi cou mais 
dupla porque passamos a ser três. E passeávamos pela Lagoa, com a idade ela 
adquiriu “fumos fi dalgos”, como o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Era uma 
lady, uma rainha de Sabá numa liteira inundada de sol e transportada por súditos 
imaginários.

No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como 
nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela 
tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu 
peito, levei-a até o fi m.

Eu me considerava um profi ssional decente. Até semana passada, houvesse 
o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi 
possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu 
acabasse a crônica para fi car com ela.

Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. 
Levei-a, em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que 

ela seria maior do que a saudade.

CONY, Carlos H. Mila. Disponível em: <http://www.releituras.com/i_neves_cony.asp>. Acesso em: 
26 set. 2012.
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Características de um bom resumo

Breve  – Só contém as ideias principais. Os pormenores não são incluídos.

Claro – Exprime as ideias fundamentais do texto, de uma forma coerente clara e que 

respeite o pensamento do autor.

Linguagem pessoal – Não se copia frases do texto; exprime-se as ideias por palavras 

próprias.

Processo de execução de um resumo
Leia o texto e tente compreendê-lo bem. Identifi que as ideias principais, parágrafo a 

parágrafo.

• sublinhe as ideias principais de cada parágrafo, durante a leitura.

• faça um esquema, no fi m da leitura, para organizar o texto e os parágrafos.

Comece a escrever o seu resumo, respeitando sempre o conteúdo do texto e o 

pensamento do autor.

• procure não incluir pormenores desnecessários.

• substitua ideias repetidas ou semelhantes por uma que as englobe, utilize termos 

genéricos em vez de listas.

• utilize uma linguagem pessoal.

Leia o resumo e avalie-o, corrigindo os aspectos que achar necessário.

Observe se:

• contém as ideias principais. 

• a ideia do autor está respeitada.

• o texto está claro.

• não há pormenores nem repetições.

Faça outra leitura do resumo e aperfeiçoe a linguagem do texto (ortografi a, construção 

de frases, etc.), se for necessário.

Disponível em: <http://orbita.starmedia.com/~vithorhp/tec_estudo3.htm>.
Acesso em: 18 ago. 2010. (Adaptado.)

Como fazer um resumo
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Até meados do século XIX, quando vieram as primeiras estradas de 
ferro, o costume nos engenhos foi fazerem os meninos os estudos em casa, 
com o capelão ou com mestre particular. As casas-grandes tiveram quase 
sempre sala de aula, e muitas até cafua para o menino vadio que não 
soubesse a lição. Muitas vezes aos meninos se reuniam crias e moleques, 
todos aprendendo juntos a ler e a escrever; a contar e a rezar. Em outros 
engenhos cresceram em igual ignorância meninos e moleques.

Os colégios dos jesuítas nos primeiros dois séculos, depois os seminários 
e colégios de padre, foram os grandes focos de irradiação de cultura no Brasil 
colonial. Aqueles estenderam tentáculos até os matos e sertões. Descobriram 
os primeiros missionários que andavam nus e à toa pelos matos meninos 
quase brancos, descendentes de normandos e portugueses. E procuraram 
recolher aos seus colégios esses joões-felpudos. Foi uma heterogênea 
população infantil a que se reuniu nos colégios dos padres, nos séculos XVI e 
XVII, fi lhos de caboclos arrancados aos pais; fi lhos de normandos encontrados 
nos matos; fi lhos de portugueses; mamelucos; meninos órfãos vindos de 
Lisboa. Meninos louros, sardentos, pardos, morenos, cor de canela.

Só negros e moleques parecem ter sido barrados das primeiras escolas 
jesuíticas. Negros e moleques retintos. Porque a favor dos pardos levantou-
-se no século XVII a voz d’El-Rei em um documento que honra a cultura 
portuguesa e deslustra o cristianismo dos jesuítas; é pena que todo este 
tempo tenha se conservado inédito papel de tamanha signifi cação.

FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal. 47. ed. São Paulo: Global, 2003. 

Escola para meninos, 
escola para moleques
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A princesa da 
montanha de 
vidro
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(Conto de fada — Suécia)

Era uma vez um rei que era um hábil caçador. Sempre que ia à 
fl oresta voltava com alguma caça, porém chegou o dia em que ele não 
encontrou nem um pequeno animalzinho, nem uma ave, nada, por mais 
que tivesse andado por todas as direções, durante horas e horas. Ao 
se preparar para voltar, viu passar na sua frente um anão, feio como 
assombração, cabelos espetados e olhos esbugalhados. O rei dirigiu-lhe 
a palavra, mas não obteve resposta. Ficou furioso e ordenou aos seus 
servos que vigiassem aquela criatura e não o deixassem escapar, pois 
pretendia levá-lo como prisioneiro ao castelo. 

— Aquele que o deixar fugir, morrerá, disse o rei, nem que esta 
pessoa seja meu próprio fi lho.

Mandou construir um casebre rústico e lá o pobre homem foi 
trancado e vigiado. Passou a ser exibido como mais um troféu de caça. 
Recebia comida por uma portinhola e jamais via a luz do sol ou da lua. 
O povo, curioso, ia vê-lo e zombava dele, mas mesmo assim o anão não 
deixava escapar um só suspiro.

Chegou o dia que o rei teve de partir para a guerra e ao despedir-
-se da rainha falou:

— Você assumirá meu lugar enquanto eu estiver fora. Vai prometer 
que não deixará aquele selvagem escapar.

A rainha prometeu, e recebeu a chave do casebre que mais 
parecia uma jaula.

Este rei tinha um fi lho, um menino de bom coração que passava o 
tempo brincando nos jardins do castelo com a sua bola de ouro. Certo 
dia seu brinquedo rolou dentro do casebre do anão e os dois passaram 
a brincar com ela. O anão lançava a bola pela portinhola e o menino 
voltava a jogá-la para dentro. Passado um tempo o anão falou:

— Seu pai fez muito mal em me aprisionar. Não devolverei a sua 
bola enquanto não me libertar.

O príncipe implorou para que a devolvesse, mas o anão foi 
irredutível.

— Procure a chave desta porta e liberte-me. Ela está escondida 
no bolso do avental da sua mãe. Vá até ela, deite nos seus joelhos 
e enquanto ela estiver distraída pegue a chave. Vá sem medo, pois 
ninguém fi cará sabendo.

O príncipe não viu outra saída e logo voltou com a chave. Pôs o 
anão em liberdade e assim recuperou o seu brinquedo.

— Agradeço-lhe pela liberdade, disse o anão, e quando precisar de 
mim saberei como retribuir.
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Quando a rainha fi cou sabendo da fuga fi cou desesperada e 
cada vez mais triste, pois havia quebrado a promessa que fi zera 
ao marido. Vasculharam a região, mas não encontraram o pequeno 
homem. Ao retornar, o rei fi cou enfurecido e pôs-se a gritar que 
puniria o responsável. O príncipe, temendo que a vingança do 
seu pai recaísse sobre algum inocente, assumiu o seu ato e a sua 
revelação fez a rainha empalidecer.

Todos temiam pela vida do menino, pois sabiam que o rei 
costumava cumprir a sua palavra. Dito e feito. O rei ordenou aos 
criados que o levassem para a fl oresta e lá acabassem com a sua 
vida. O menino foi levado pelos criados que lamentavam tal ordem, 
mas que podiam fazer? Foi então que tiveram uma ideia que lhes 
pareceu razoável. Mataria um animal e levariam o seu coração 
como prova. E foi o que fi zeram. Compraram e mataram um porco, 
tiraram o coração e levaram para o rei que não desconfi ou de nada. 
A corte caiu numa tristeza profunda e todos choraram a morte do 
herdeiro do trono.

Enquanto isso o pequeno príncipe vagava sem rumo, largado a 
sua própria sorte. Durante muito tempo ele fi cou naquela fl oresta 
escura, comendo pequenos frutos silvestres e algumas raízes, até 
o dia em que ele avistou uma grande montanha. Subiu, e lá do 
alto viu um castelo. Resolveu seguir naquela direção. No caminho 
encontrou um rapaz que arava a terra e propôs que trocassem de 
roupa.

Agora, vestido como um simples camponês, ele chegou ao 
castelo e pediu serviço. Aceitaram-no como pastor de gado. O 
príncipe passou a morar num humilde casebre e aos poucos foi 
acalmando a tristeza que tomava conta do seu coração e tornando-
-se um rapaz trabalhador e corajoso.

O rei daquelas terras tinha uma única fi lha, cuja beleza era 
conhecida e admirada por todos. Ao completar 15 anos, apareceram 
vários pretendentes querendo se casar com ela, mas todos eram 
descartados. Ela dizia: — Só me casarei com homem que for 
corajoso o sufi ciente para galgar a cavalo a montanha de vidro e 
receber das minhas mãos a maçã de ouro.

O rei concordou com a proposta da fi lha, como se fosse a coisa 
mais natural do mundo. No dia seguinte, anunciou aos quatro ventos 
a decisão da princesa.

Chegou o dia esperado. O rei e a fi lha foram levados para o 
topo de uma montanha de vidro e lá ela se acomodou, com a coroa 
na cabeça e uma maçã de ouro na mão.
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Ao pé da montanha reuniram-se cavaleiros ricamente adornados, 
com cavalos tão velozes que era uma beleza de se ver. O povo vibrava 
e a festa foi fi cando cada vez mais animada. Soou o toque do clarim e 
os pretendentes se prepararam para iniciar a subida naquela montanha 
íngreme, alta e lisa como gelo. Não tiveram a mínima chance, não 
conseguiram subir mais que poucos metros, pois vieram abaixo, eles e 
seus cavalos que relincharam desesperados.

Enquanto isso o príncipe que cuidava do gado nos arredores da 
montanha pensou que também ele gostaria de participar daquela 
prova. Nem bem acabara de concluir seu pensamento, surge ao seu 
lado o anão que anos antes havia libertado. Ele falou:

— Ei, príncipe, por que está tão triste?
— E não era para estar? Por lhe salvar fui obrigado a abandonar 

meu país e agora não tenho cavalo nem armadura para chegar ao topo 
da montanha e conquistar a princesa.

— Ora, se essa é a causa da sua tristeza, anime-se. Chegou a 
minha vez de retribuir a sua ajuda.

Dizendo isso levou o príncipe para o interior de uma caverna onde 
lhe esperavam um autêntico ginete, selado e pronto para montar. Ao 
seu lado uma armadura em aço, tinindo de tanto brilho.

— Prepare-se, disse o anão, e vá atrás da boa sorte. Eu cuidarei 
do gado para você.

O príncipe não esperou segunda ordem, ajustou o elmo e a 
couraça, colocou as esporas e saiu em disparada rumo à montanha de 
vidro.

De longe a multidão começou a ouvir um galopar rápido e viram 
surgir aquele cavaleiro, vestindo aço da cabeça aos pés, erguendo-se 
no estribo, esporeando o cavalo e enfrentando corajoso as encostas 
escorregadias da montanha. Quando chegou no meio do caminho que 
levava ao cume da montanha, ele voltou o cavalo para trás e desceu 
feito raio, para desaparecer na fl oresta outra vez.

A aparição de tal cavaleiro virou o assunto do momento. Não 
houve naquelas terras quem não tivesse fi cado impressionado com a 
façanha do cavaleiro misterioso.

Passado algum tempo foi marcada uma nova prova que reuniu 
outros tantos cavaleiros corajosos, de todos os reinos imaginados. 
Eles aguardavam o sinal para mais uma vez tentar chegar ao topo da 
montanha e receber das mãos da princesa a maçã de ouro, e, assim, 
ser escolhido como seu marido. O clarim soou e novamente rolaram 
montanha abaixo. O tumulto era grande, o povo excitado gritava e as 
armaduras tiniam ao chocarem-se umas contra as outras nas quedas 
sucessivas dos participantes.
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Na fl oresta, o príncipe ouvia a tudo com o coração mais 
apertado do que nunca. Depois de ver a princesa aumentou seu 
desejo de conquistá-la. Ouviu passos e ao erguer a cabeça viu o 
anão.

— Ei, príncipe, por que está tão triste?
— E não era para estar? Por lhe salvar fui obrigado a abandonar 

meu país e agora não tenho cavalo nem armadura para chegar ao 
topo da montanha e conquistar a mais linda princesa que já vi.

— Se é só isso, vem comigo.
Levou-o novamente à caverna onde ele encontrou uma 

armadura prateada, tão límpida que brilhava até no escuro. Ao seu 
lado o cavalo selado, com cascos de prata e uma cauda lustrosa que 
chegava ao chão.

— Vamos, meu jovem, vista-se e vá fazer a sua conquista. Eu 
estarei aqui junto ao gado.

O príncipe vestiu-se com rapidez e tornou-se o mais imponente 
dos cavaleiros. Apesar do peso da armadura, elmo, espada e 
esporas, ele sentiu-se leve como uma pluma e rumou para a 
montanha. Todos que ali estavam viram surgir o intrigante cavaleiro, 
numa velocidade ainda maior que da primeira vez. Desta vez ele 
chegou a alguns metros do topo, viu a princesa de perto, que sorriu 
para ele. Mais rápida que a subida foi a descida. O animal soltava 
faíscas dos pés e tudo que restou foi uma nuvem de poeira enquanto 
ele sumia na fl oresta. Isto aumentou a excitação do povo e nos 
próximos dias não se falava outra coisa.

Passado mais um tempo o rei marcou uma terceira tentativa. 
Novamente a princesa sentou-se no cume da montanha aguardando 
o seu valente pretendente. O número de participantes aumentou e o 
novo toque do clarim soou. Todos investiram contra a montanha que 
parecia recusar-se em cooperar. Vieram abaixo cavalos, cavaleiros, 
elmos, esporas e espadas.

Novamente o príncipe desejou estar lá e viu surgir o anão que 
disse:

— Ei, príncipe, por que está tão triste?
— E não era para estar? Por lhe salvar fui obrigado a abandonar 

meu país e agora não tenho cavalo nem armadura para chegar ao 
topo da montanha e receber a maçã de ouro das mãos da princesa.

— Se é só isso, vamos lá.
Chegaram à caverna que fi cava no fundo da terra e ali ele 

encontrou uma armadura em ouro. Encontrou o seu cavalo que 
relinchou ao ver o jovem. O príncipe acariciou-lhe as crinas e mais 
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que rápido montou e saiu em disparada. Ao chegar na planície ele 
fi ncou o pé no estribo e subiu a montanha de uma só vez. Curvou-se 
diante da princesa, beijou-lhe a mão, recebeu a maçã de ouro e o 
olhar mais doce que um jovem pode receber. Fez uma reverência ao rei 
e desceu a montanha com tanta velocidade que todos ali juravam ter 
visto apenas um facho de luz dourada cruzar o espaço.

Os clarins soaram alto e a festa animou-se. O rei anunciou 
que a princesa já havia escolhido o futuro esposo e uma grande 
expectativa tomou conta do reino. Cada morador se encarregava 
de inventar uma história sobre o desconhecido que já era esperado 
no castelo. Mas ele não apareceu nem naquele dia, nem no outro e 
nem no outro mais.

A princesa adoeceu e caiu de cama. O rei estava furioso com 
a ausência do futuro esposo da fi lha e triste ao ver o seu estado. 
Resolveu anunciar uma grande festa, convidando todos os seus súditos, 
desde os mais nobres aos mais humildes, para que a princesa tivesse a 
chance de reconhecer o vencedor da prova.

No dia da festa, a princesa apareceu acompanhada pelas suas 
aias e começou a andar entre os convidados, mas não dava sinal de 
reconhecer o escolhido. Por fi m, na última fi leira ela viu um jovem 
que usava um manto grosseiro e um chapéu enterrado na cabeça. 
Ela aproximou-se, tirou-lhe o chapéu e deu um grito de felicidade, 
dizendo:

— É ele!
O príncipe teve vontade de gritar de alegria, mas conteve-se, 

mesmo porque todos riam ao ver a princesa confundir um simples 
pastor com o valente cavaleiro. Foi então que o rei se manifestou:

— Que posso fazer? Se este foi o escolhido é com ele que minha 
fi lha irá se casar.

Ao ouvir isso o príncipe disse:
— Majestade, pode ter certeza que saberei fazê-la feliz. Dizendo 

isto atirou para longe seu manto e o que todos viram foi um belo jovem 
vestido com a armadura dourada e trazendo nas mãos a maçã de ouro. 
Ele era o cavaleiro da montanha de vidro.

A festa durou três dias e fi cou na história daquele reino. Ali 
mesmo eles se casaram e viveram alegres e felizes naquelas terras pra 
lá do fi m do mundo.

BUSATTO, Cléo. A princesa da montanha de vidro. In: ______. Contar e 
encantar: pequenos segredos da narrativa. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 96-102.
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O diário (nem sempre) 
secreto de Pedro

Sábado, 25 de abril. 10:37 — Tempo incerto
Não consegui dormir.
Me olhei no espelho. Pareço uma mistura do Robocop com o Woody Allen 

adolescente.
O aparelho é horrível. Não sei como vou sobreviver com ele. Será que vou 

ser reconhecido na escola? Por que não se fazem fi lhos com os dentes nos devidos 
lugares? Agora só falta eu usar óculos.

Preciso com urgência ser um gênio. Todo gênio é feio, complexado e 
estudioso. Prometo me esforçar. Almoçarei livros e jantarei reportagens científi cas 
sobre micróbios e moléculas. Só vou assistir à TV Educativa, só conversarei com 
adultos intelectuais. Brevemente vou tentar uma vaga numa dessas academias para 
imortais.

Domingo, 26 de abril. 13:45 — Tempo sujeito a chuvas
Almocei lendo o minidicionário Aurélio. Tudo porque li na Veja uma palavra 

que não entendi: “imexível”. Não achei nem no mini, nem no médio e nem no 
“Aurelião”. Gênio sofre. Achei melhor procurar meu pai, que não é gênio, mas vive 
no meio dos livros feito traça de biblioteca. Ele me contou que está na moda usar 
palavras que as próprias pessoas inventam. Perguntei se meu aparelho é “imexível” 
e ele respondeu que é... por enquanto.

Segunda-feira, 27 de abril. 15:45 — Chuva e sol
Ninguém se importou comigo. Sou um incompreendido. Agora é que pude 

notar que metade da classe usa aparelhos imexíveis.
Angélica perguntou quem é meu ortodontista. Contei que é o dr. Paulo. Ela 

disse que é o mesmo que fez o aparelho dela. Ficamos conversando sobre nossos 
aparelhos até quando a Lena chegou. Acabei fi cando rodeado de garotas. Nada 
mal. Expliquei que, por enquanto, meu aparelho é “imexível” e elas perguntaram: 
“Ime-o quê?”

Meninas que não leem a Veja dão nisso. Estou a um passo de ser um gênio.

ANDRADE, Telma Guimarães Castro. O diário (nem sempre) secreto de Pedro. São Paulo: Atual, 1992.
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Trecho do Regimento Escolar 
das Escolas Municipais 

de Indaiatuba 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal de Indaiatuba

Regimento Escolar das Escolas da Rede Municipal 
de Indaiatuba.

CAPÍTULO IV

Das Normas de Gestão e Convivência

Seção III

Dos Direitos e Deveres do Corpo Discente e seus Responsáveis

Artigo 23 - O Corpo Discente representa todos os alunos 
regularmente matriculados, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental Regular e Supletivo e Educação Especial na Rede Municipal 
de Ensino.

Artigo 24 - São direitos dos alunos:

I. Ter assegurado o respeito aos direitos da pessoa humana e suas 
liberdades fundamentais;

II. Receber a orientação necessária e adequada para realizar suas 
tarefas escolares;
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III. Participar das atividades de Representação de Classe e Conselho 
de Escola;

IV. Participar da elaboração e avaliação do PDE-Escola/Indicadores 
de Qualidade da Educação Infantil;

V. Ter acesso e permanência em todas as modalidades da Rede 
Municipal de Ensino conforme os princípios constitucionais de 
inclusão, Resolução CNE/CEB n.º 2 de 11/09/2001 e Decreto 
Federal n.º 6.094 de 24 de abril de 2007.

VI. Ter assegurado a continuidade de estudos, no mesmo ou em outro 
estabelecimento de ensino.

Artigo 25 - São deveres do aluno:

I. Apresentar-se em sala de aula, no horário estabelecido, com 
material básico necessário às atividades escolares;

II. Empenhar-se nas atividades escolares;

III. Ser assíduo e justifi car suas ausências ou tê-las justifi cadas pelos 
seus responsáveis;

IV.  Acatar as normas de convivência, respeitando e colaborando com 
o Professor Gestor, Professor Coordenador,Professores Docentes, 
Funcionários e demais alunos;

V. Zelar pela conservação e higiene do prédio, do mobiliário e de 
todo material de uso individual e coletivo;

VI. Permanecer no recinto da escola durante o período de aula, 
inclusive no intervalo; 

VII. Zelar pelo asseio pessoal; 

VIII. Assumir e reparar, quando for o caso, os eventuais prejuízos 
causados à Escola ou a outrem da Comunidade Escolar;
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IX. Entregar aos pais ou responsáveis: circulares, comunicados, 
convocações, convites e afi ns encaminhados pela escola;

X. Estar ciente das normas da escola, do calendário e do regimento 
escolar;

XI. Comparecer às atividades escolares trajando, preferencialmente, 
o uniforme. É proibido o uso de roupas curtas, decotadas, 
transparentes e similares. 

Artigo 26 - É proibido ao aluno:

I. Promover na escola: campanhas, vendas, excursões, festas 
e permutas sem a devida autorização do Professor Gestor/
Coordenador;

II. Incitar quaisquer atos perturbadores da ordem ou promover 
ausências coletivas;

III. Fumar no ambiente da escola, conforme as legislações vigentes;

IV. Portar, induzir e fazer uso de armas, objetos perigosos 
(facas, canivetes e outros), tóxicos e bebidas alcoólicas nas 
dependências da escola; 

V. Provocar situações constrangedoras que atentem à moral e à 
dignidade de todos;

VI. Fazer uso, durante o horário de aulas, de aparelhos celulares, 
equipamentos eletrônicos e similares;

VII. Incitar ou participar de brigas, seja com professores, funcionários 
ou demais alunos;

VIII. Agredir verbal e/ou fi sicamente professores, funcionários e 
demais alunos da Unidade Escolar.

Artigo 27 - O aluno que não observar os deveres contidos nas normas 
regimentais, estará sujeito às seguintes penalidades:
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I. Advertência verbal;

II. Repreensão por escrito;

III. Suspensão de até 05 (cinco) dias letivos consecutivos;

IV. Encaminhamento para transferência compulsória, desde que 
seja garantida a vaga no Sistema Municipal de Ensino e, se for 
o caso, encaminhamento ao Ministério Público, por meio do 
Conselho Tutelar.

Artigo 28 - Quanto à aplicação das penalidades:

I. As penalidades de advertência verbal e repreensão por escrito 
serão aplicadas pelo Professor Gestor/Coordenador da Unidade 
Escolar;

II. A penalidade de suspensão de até 3(três) dias será aplicada 
pelo Professor Gestor/Coordenador, a penalidade de 
suspensão de mais de 3(três) dias e no limite de 5(cinco) 
dias e encaminhamento para transferência compulsória serão 
aplicadas pelo Conselho de Escola;

III. A penalidade não segue a sequência dos incisos, ela será 
aplicada de acordo com a gravidade da falta;

IV. O aluno suspenso não participará de qualquer atividade escolar 
durante o período da suspensão;

V. Somente a penalidade prevista no inciso I do Artigo 27 aplica-se 
à Educação Infantil, no que couber;

VI. O Professor Gestor/Coordenador comunicará a penalidade ao 
responsável pelo aluno, quando este for menor, e ao próprio 
aluno, quando maior;

VII. A ocorrência da penalidade deverá ser registrada em livro 
próprio;

VIII. O direito de ampla defesa será garantido ao aluno, em qualquer 
circunstância. 
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Artigo 29 - São direitos dos pais ou responsáveis:

I. Participar das atividades de representação nos Conselhos de 
Escola e Instituições Auxiliares;

II. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores;

III. Ter ciência, bem como participar das Propostas Educacionais 
(PDE-Escola/ Indicadores de Qualidade da Educação Infantil).

Parágrafo Único - Os pais ou responsáveis pelos discentes, como 
participantes do processo educativo têm direito: à informação sobre a 
vida escolar do aluno; apresentação de sugestões e críticas quanto ao 
processo educativo por meio de Reuniões de Pais e Mestres.

Artigo 30 - Além dos deveres que constam na Constituição 
Federal/1988,na Lei Federal n.º 8.069/1990 e na Lei Federal n.º 
9.394/1996, são deveres dos pais ou responsáveis:

I. Atender às convocações expedidas pela Unidade Escolar;

II. Respeitar os horários da Unidade Escolar; 

III. Responsabilizar-se pela frequência e assiduidade do aluno;

IV. Zelar pelos hábitos de higiene e asseio corporal do aluno, bem 
como estimular o uso do uniforme.
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