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Conviver e
aprender

Livro do Aluno
4.º Ano | 3.º Bimestre





Apresentação

Querido aluno,

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em você e 
nos muitos e muitos conhecimentos importantes que se podem 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 possibilitem 
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 percorrem 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 muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografi a. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade pela cor que a identifi ca. 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 
como elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe que ele se 
torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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O que são textos de divulgação cientí� ca?

Você já leu algum texto com informações 
cientí� cas sobre a goma de mascar (chiclete)?

A goma de mascar traz distúrbios à saúde? 
Quais? Por quê?

Você sabe como é feito esse produto?

O que são textos de divulgação cientí� ca?

Você já leu algum texto com informações 
cientí� cas sobre a goma de mascar (chiclete)?

A goma de mascar traz distúrbios à saúde? 
Quais? Por quê?

Você sabe como é feito esse produto?

Saiba mais, leia textos de

divulgação
científi ca

Roda de
Conversa
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As descobertas cientí� cas sempre 
contribuem para o bem da humanidade? 
Muitas descobertas oferecem novas 
oportunidades que enriquecem o viver! No 
entanto, outras podem tudo destruir! Qual 
caminho seguir?

Leia os textos a seguir.

Texto 1 — De que é feito o chiclete e quais são 
seus males para nossa saúde?

Entre os componentes 
dos chicletes entram 
adoçantes (no caso dos 
chicletes sem açúcar) ou o 
açúcar comum, existente nas 
gomas de mascar tradicionais.

Dependendo da pessoa, 
de sua idade e do volume 
de chiclete que costuma 
consumir, os diferentes tipos 
de adoçantes podem trazer 
más consequências. Um 
exemplo são as diarreias, dada 
a lenta absorção de alguns 
adoçantes, como o sorbitol, 
pelo trato gastrintestinal. 
Já o açúcar comum é muito 
conhecido por sua capacidade 
de facilitar a formação da 
placa bacteriana, uma película que se forma sobre os dentes e promove a formação 
das cáries e o aparecimento de doenças na gengiva. Nos dois casos, a mastigação 
estimula a secreção de enzimas digestivas, o que pode gerar uma gastrite. Por isso, 
o uso não controlado, contínuo e por vezes até exagerado de gomas de mascar, 
balas e similares não é recomendável, principalmente para crianças e jovens. 
Além de não trazerem acréscimos valiosos à dieta, esses produtos podem causar 
prejuízos à saúde.

BOMBANA, Antonio Carlos. De que é feito o chiclete e quais são os males para a nossa 
saúde? Galileu, São Paulo, ed. 187, p.5, fev. 2007.

1

As descobertas cientí� cas sempre 
contribuem para o bem da humanidade? 
Muitas descobertas oferecem novas 
oportunidades que enriquecem o viver! No 
entanto, outras podem tudo destruir! Qual 
caminho seguir?
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Texto 2 — Por que soluçamos?

O soluço é uma contração abrupta do diafragma, 
associada a um movimento de fechamento da glote, 

o que provoca o ruído característico. Suas 
causas se dividem em centrais, com origem 
no cérebro, e periféricas, com origem no 
aparelho digestório.

No primeiro caso, os motivos 
podem ser químicos (quando 
substâncias como a ureia e o 
álcool atuam sobre o cérebro), 

físicos (traumas, tumores, etc.) 
ou psíquicos. Isso explica por que 
os alcoólicos e os pacientes com 

insufi ciência renal soluçam e por 
que a hipnose pode resolver alguns casos do 

problema.
As causas periféricas estão relacionadas com o 

aumento da pressão abdominal, provocado por obstrução 
intestinal ou gases, por exemplo, e com o refl uxo 
gastresofágico, que é o caso de quem tem hérnia de 
hiato ou dos bebês após o aleitamento. Essas causas 

estimulam indiretamente o nervo frênico, que é o 
responsável pela contração do diafragma.

Segundo um estudo recente, o soluço tem a 
ver com o fato de ancestrais humanos terem vivido na água. Os anfíbios, que são 
organismos mais primitivos na escala evolutiva, empurram água por suas guelras, 
comprimindo a cavidade bucal enquanto fecham a glote para impedir que a água vá 
para os pulmões. Os pesquisadores acreditam que o circuito nervoso que controla 
esse movimento pode ter persistido em alguns mamíferos, embora o fenômeno não 
tenha nenhuma função para animais terrestres como o homem.

O tratamento depende de cada caso. De modo geral, um susto que provoque 
descarga de adrenalina pode inibir o estímulo central que está provocando o soluço. 
Manobras como prender a respiração ou respirar dentro de um saco plástico também 
funcionam, porque aumentam o teor de gás carbônico no cérebro, inibindo o soluço.

Há casos, no entanto, extremamente complexos e graves, cuja solução pode 
ser até uma diálise peritoneal (tratamento que substitui as funções dos rins), uma 
cirurgia no cérebro ou no aparelho digestório. 

[...]
Assim, quem sofre de soluços frequentes ou difíceis de resolver deve consultar 

um médico.
GANC, Arnaldo José. Por que soluçamos? Galileu, São Paulo, ed. 187, p.11, fev. 2007.
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Em duplas, leiam novamente os textos, sublinhem as palavras que 
vocês não conhecem e formulem hipóteses sobre seus signifi cados. 
Em seguida, confi rmem se as suas respostas estão corretas, 
utilizando o dicionário.

2

Quais as diferenças entre os dois textos, quanto à linguagem 
utilizada? Qual deles apresenta linguagem mais acessível para sua 
idade? Converse com seu professor e colegas.

4

Complete o quadro abaixo com informações dos textos:3

Texto 1 Texto 2

Título do texto

Quem escreveu?

Para quem foi 
escrito?

Com que objetivo foi 
escrito?

Onde foi publicado?

Qual é o tema do 
texto?

D3

D15

De que é feito o chiclete e quais são seus males 
para a nossa saúde? D1

Para leitores da revista Galileu e para quem busca o 
conhecimento. D10

Na revista Galileu.

Antonio Carlos Bombana.D1

Informar de que é feito o chiclete e os males que 
ele pode ocasionar à saúde. D9

Chiclete.D6

D10 – D15

Os dois textos apresentam uma linguagem formal, a diferença é que o primeiro é mais acessível à faixa etária dos alunos e o segundo traz termos técnicos e 
científi cos.

Por que soluçamos? D1

Para leitores da revista Galileu e para quem  busca 
o conhecimento. D10

Na revista Galileu.

Arnaldo José Ganc.D1

Informar o que é o soluço e por que soluçamos. D9

Soluço.D6
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Qual texto você achou mais interessante? Por quê?5

O segundo texto apresentou mais termos técnicos. Localize alguns 
deles no texto e escreva abaixo. Como você os interpretou?

6

Os textos que acabamos de estudar são:

(    ) Relatos históricos

(    ) Biografi as

(    ) Textos de divulgação científi ca

7

Resposta pessoal.

Ex. refl uxo gastresofágico, hérnia de hiato, nervo frênico, diálise peritoneal, etc.

D1–D3 

X
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O texto de divulgação científi ca é um texto informativo. Tem 
o objetivo de levar o conhecimento até o leitor.

 Contém informações sobre pesquisas e experimentos da área 
científi ca. É composto por:

Introdução — apresentação do fenômeno a ser verifi cado;

Dados da pesquisa e metodologia — apresentação dos dados 
coletados e dos procedimentos usados na pesquisa;

Resultado — apresentação dos resultados ou efeitos obtidos 
na pesquisa;

Conclusão — afi rmação fi nal do que foi observado.

Num texto informativo, não se podem incluir quaisquer 
informações. Elas devem abordar dados comprovados 
cientifi camente e não aqueles que achamos verdadeiros.

Leia o trecho abaixo e responda:

“ O soluço é uma contração abrupta do diafragma associada a 
um movimento de fechamento da glote, o que provoca o ruído 
característico.”

a) Os verbos em destaque estão em qual tempo verbal?

(    ) Presente                 (    ) Pretérito              (    ) Futuro

b) Em que pessoa estão fl exionados esses verbos?

(    ) 1.ª pessoa         (    ) 2.ª pessoa          (    )3.ª pessoa

8

X

X
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As características do texto de divulgação científi ca são:

• Linguagem simples e acessível;

• Preocupação com a norma culta da língua;

• Presença de termos técnicos;

• Verbos na 3.ª pessoa do singular ou plural;

• Predominância do tempo verbal presente simples.

Como os animais ouvem?
O especialista em zootecnia Alexandre Rossi, explica que 

cada animal está programado para ouvir em uma determinada 
frequência. O cachorro ouve ultrassons agudos demais para o 
ouvido das pessoas, e é capaz de escutar os mínimos ruídos. Os 
animais selvagens, quando caçam, podem ouvir até as batidas do 
coração de sua presa que, assustada, denuncia sua localização. 
Entretanto, houve um tempo em que não havia conhecimento 
de nada disto, nem mesmo de que os morcegos e golfi nhos 
possuem um sistema de emissão e recepção de ultrassons para se 
deslocarem com facilidade. Sabe-se hoje, através das pesquisas 
científi cas, que os pássaros em geral são capazes de ouvir larvas 
dentro da madeira ou minhocas escondidas embaixo da terra!
DUARTE, Marcelo. Como os animais ouvem? Guia dos curiosos: o livro das perguntas 

e das respostas. 2007-2012. Disponível em: <http://www.guiadoscuriosos.com.br/
index/>. Acesso em: 15 jun. 2012. (Adaptado).

Leia o texto abaixo:9

Texto 3
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Observe as duas palavras em negrito e responda:

a) O que elas têm em comum?

b) E de diferente?

c) Qual o signifi cado de cada uma delas? Discuta com seu colega.

10

E agora, fi cou mais fácil saber quando utilizar uma ou outra? 
Discuta com seu colega e preencha as lacunas abaixo com os 
verbos “houve” ou “ouve”.

a) Quem fala o que não deve ________ o que não quer.

b) Na semana passada _________ uma palestra na escola.

c) Ela _______ muito bem, não precisa gritar!

d) Quem _______ mais tem mais o que dizer depois!

e) Soubemos que _______ um acidente na hora do recreio.

11

Possuem a mesma pronúncia.

São escritas de maneira diferente e têm signifi cados diferentes.

Ouve: vem do verbo ouvir; perceber pelo sentido da audição.
Houve: vem do verbo haver (existir); ter existência.

ouve

ouve

ouve

houve

houve
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Houve — vem do verbo haver. Pode signifi car: aconteceu, 
existiu, ocorreu.

Ouve — vem do verbo ouvir. Pode signifi car: escutar.

Artigo é a palavra que vem antes do substantivo para 
determiná-lo ou indeterminá-lo. Indica também o gênero: 
masculino e feminino, e o número: singular e plural.

Existem dois tipos de artigos:

Defi nidos — Indicam seres determinados: o, a, os, as.

Indefi nidos — Indicam seres de modo vago, impreciso: um, 
uma, uns, umas.

No segundo parágrafo do texto “De que é feito o chiclete e quais 
são seus males para a nossa saúde?”, você pode encontrar as 
palavras: os, um, as, a, o, uma. Circule-as e discuta com seu 
colega qual a função delas no texto.

12

As palavras circuladas na questão anterior são classifi cadas 
gramaticalmente como artigos.

13

Assinale a alternativa que completa as lacunas e preencha a frase 
com os artigos. 

______ hábito de mascar chicletes entre _____ jovens, 
principalmente, pode ser _______ facilitador de cáries dentárias e 
_____ consequente doença nas gengivas.

14

a) (    )  Uma, as, uns, umas

b) (    ) O, os, um, uma

c) (    ) A, umas, o, os

d) (    ) O, as, a, as

São palavras que servem para identifi car o gênero (masculino e feminino) e o número (singular e plural) do substantivo.

X
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Papagaio-galego, também conhecido como papagaio-goiaba ou 
papagaio-da-barriga-amarela

 
Família: Psitacídeos
Nome científi co: Amazona xanthops
Tamanho: 25-27 cm
Hábitat: Vive no 

cerrado, caatinga e 
mata de galeria, do 
Piauí, Bahia, Minas 
Gerais, Goiás e Mato 
Grosso até o oeste de 
São Paulo.

Alimentação: 
Come frutos do 
cerrado e da caatinga 
e coquinhos silvestres. 
Diz-se que os papagaios 
não gostam dos sabores amargos e o que escolhem para 
comer também é bom para os homens.

Nidifi cação: Faz seu ninho em oco de árvores, palmeiras 
ou buracos em cupinzeiros. A fêmea põe de 1 a 2 ovos para 
chocar, e é o casal que, quase sempre em conjunto, cuida dos 
fi lhotes, que nascem nus e cegos.

Particularidades: É o menor dos papagaios do 
gênero (Amazona). Tem muitos caracteres diferentes de 
seus parentes próximos e talvez, no futuro, venha a ser 
classifi cado num gênero diferente. Voa em bandos de até 
10 aves. O papagaio-galego corre o risco de extinção devido 
à escassez cada vez maior de áreas de cerrado brasileiro, 
devido a grandes derrubadas para monoculturas.

PAPAGAIO-galego. Papagaios e Cia. 8 jul. 2008. Disponível em: <http://www.
papagaiosecia.com.br/2008/07/papagaio-galego/>. Acesso em: 16 set. 2010.
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Leia o verbete a seguir. 15

Texto 4



23

O que o texto que você acabou de ler (texto 4) tem em comum 
com os anteriores (textos 1 e 2)?

16

E o que tem de diferente?17

Faça a leitura de fi chas técnicas que seu professor trará e de outras, 
que você poderá pesquisar. Troque com seus colegas e veja o que 
elas têm em comum. Anote as curiosidades de que mais gostar.

18

Verbete de enciclopédia é também considerado um texto de 
divulgação científi ca.

D15

D15

D15

São escritos para informar ao leitor dados científi cos.

O texto tem características de um verbete, as informações são separadas em tópicos. Pode ser considerado como  uma fi cha técnica.
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Agora, vocês irão produzir uma fi cha técnica, com as informações 
obtidas na pesquisa para organizar uma exposição no mural da 
escola e compartilhar as descobertas sobre as aves com os outros 
alunos.

20

Para produzir a fi cha técnica da ave, não podemos esquecer de:21

a) Colocar um título;

b) Utilizar os verbos no tempo correto (presente);

c) Escrever o texto na 3.ª pessoa (singular ou plural);

d) Colocar informações científi cas sobre a ave;

e) Utilizar a linguagem formal;

f) Colocar imagens da ave.

Em grupos, vocês realizarão uma pesquisa sobre as aves ameaçadas 
de extinção no Brasil. Cada grupo escolherá uma ave para 
pesquisa.

19

A pesquisa deverá conter:
Nome popular do animal;
Nome da família a que pertence;
Nome científi co;
Hábitat;
Distribuição geográfi ca;
Alimentação;
Procriação;
Curiosidades sobre a ave.
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Reescreva em um cartaz a fi cha produzida e realize a exposição.23

Em relação à escrita Sim Não

Colocamos título?

Colocamos o nome popular do animal?

Escrevemos o nome da família a que pertence?

Escrevemos corretamente o seu nome científi co?

Registramos a região que ele habita?

Escrevemos sobre a alimentação do animal?

Mencionamos sobre a sua procriação?

Acrescentamos curiosidades sobre ele?

Colocamos imagens da ave?

Utilizamos os verbos na 3.ª pessoa e no presente?

As palavras foram escritas corretamente?

Utilizamos termos técnicos?

Escrevemos em linguagem formal?

Solicitamos que alguém lesse nosso texto, para 
observar se está compreensível ao leitor?

Após a produção da fi cha técnica de seu grupo, vamos fazer uma 
revisão para garantir a compreensão dos leitores:

22
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Leia o texto abaixo e responda:

Ficha técnica do tucano
Nome: Ramphastos toco
Comprimento: até 66 cm de comprimento 
com o bico, 19 cm de bico.
Onde vive: � orestas da América Central e 
América do Sul.
Alimentação: frutos, insetos, aranhas, 
lagartos, cobras, ovos e crias de aves.
Filhotes: 2 a 4 ovos.
Curiosidades:
O tucano tem um bico longo e resistente, com várias funções: capturar 
alimentos, defesa, atrair a fêmea, perfurar troncos de árvores e catar parasitas. 
O bico imenso do tucano não é pesado como parece. Ele é oco e feito de um 
material bem leve. 
Os tucanos estão entre as aves que mais replantam as matas, porque eles põem 
para fora o que sobra de alimento em seu estômago. O macho alimenta a fêmea 
enquanto ela choca os ovos e depois, os dois alimentam os � lhotes.

Com informações de: TUCANO. Smartkids. 2002-2012. Disponível em: <http://www.smar-
tkids.com.br/especiais/amazonia-tucano.html>. Acesso em: 15 jun. 2012. (Adaptado).

A � nalidade desta � cha técnica é:
(    ) Informar o leitor. 
(    ) Mostrar a vida da � oresta.
(    ) Contar a história do bico.
(    ) Mostrar as cores do tucano.

Pense e
Responda

A � nalidade desta � cha técnica é:
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Comentar, criticar e elogiar.

de

Vamos estudar!

Carta
leitor

Roda de
Conversa

Para que serve uma carta?

Você já recebeu ou escreveu alguma?

Você sabia que existem diferentes tipos de 
cartas?

Você já ouviu falar em carta de leitor?

Onde encontramos este tipo de carta?

cartas?
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Leia o poema abaixo:1

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

2

Hora do
desafi o

Falar de amor, amizade, saudade...
Sugerir, contar e opinar: o que mais 
podemos encontrar? 

Cartas que nunca te entregarei...

Aqui jazem cartas...

Cartas, que o 
tamanho do meu amor me 
fez escrevê-las;

Cartas que muitas 
vezes, sofrendo, escrevi;

Pois meus únicos 
amigos eram canetas e 
papéis;

Cartas que eu gostaria que você as tivesse lido...

Mas acima de tudo são cartas...

Cartas que minha falta de coragem não me permitiu entregar 
a você...

CARVALHO, Viviane Gomes. Cartas que nunca te entregarei. Cartas da Lua. dez. 
2009. Disponível em: <http://cartasdalua.blogspot.com.br/2009_12_01_archive.

html>. Acesso em: 15 jun. 2012.
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Qual é o assunto do texto lido?

(    ) A importância  de escrever cartas.

(    ) A amizade da autora.

(    ) A falta de coragem para entregar cartas.  

(    ) Como escrever cartas de amor.

3

Quando escrevemos para alguém, expressamos sentimentos. Quais 
sentimentos você percebeu ao ler o poema?

(    ) tristeza e solidão

(    ) alegria e solidão

(    ) amor e alegria

(    ) sofrimento e coragem 

4

O poema fala de cartas. Que tipo de carta é essa?

(    ) Carta de leitor

(    ) Carta de amor

(    ) Carta de reclamação

(    ) Carta de solicitação 

5

No verso:6

“Aqui jazem cartas...”

O que signifi ca essa expressão no contexto do poema?

D6

X

X

X

D4

D4

Signifi ca que o autor das cartas  abandonou-as, guardou-as  como se estivessem esquecidas por falta de coragem de entregá-las.

D3
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Leia a carta abaixo:7

Envio-lhe esta carta com as outras que 

escrevi para falar-lhe do meu amor.

Gostaria que você lesse cada uma delas 

com cuidado, porque foram escritas em 

momentos de sofrimento e solidão, quando 

somente a caneta e os papéis me faziam 

companhia.

Peço-lhe que me perdoe, porque antes não 

tive coragem de entregá-las a você.

Com amor

                                   Lúcia  

Indaiatuba, 21 de maio de 2012.

Querido Carlos,
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O primeiro texto que você leu é um poema que fala sobre cartas 
e o segundo é uma carta. Eles têm objetivos diferentes. Qual o 
objetivo de cada um deles?

8

A carta que você acabou de ler é chamada de carta pessoal.9

Carta pessoal é a maneira escrita de comunicação entre as 
pessoas.

Possui as seguintes características:

— Local: cidade de onde se escreve;

— Data: dia, mês e ano em que se escreve;

— Destinatário: nome da pessoa para quem se escreve.

O assunto pode ser variado, dependendo do que precisa ser 
comunicado (notícias, trocar ideias, enviar fotos, poemas, etc.).

O fi nal deve ter:

— mensagem de despedida e o remetente (assinatura de 
quem escreve).

Dependendo do destinatário (para quem se escreve), a 
linguagem varia de informal para formal.

O  poema tem o objetivo de sensibilizar o leitor por meio dos sentimentos nele expressos.Dirige-se a leitores diversos. A carta, neste contexto, tem o 
objetivo de comunicar o sentimento de amor e dirige-se a uma pessoa específi ca.

D15 - D9
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Com seu colega, localize na carta de Lúcia as características:

Característica Sim Não

O local está escrito no início da carta?

A data está mencionada?

Tem destinatário?

O assunto está claro?

Possui mensagem de despedida?

O remetente assinou a carta?

10

Quando alguém envia uma carta, espera uma resposta. Como 
Carlos responderia a esta carta? Imagine-se na situação dele e 
responda em seu caderno à carta de Lúcia. Socialize com seu 
colega e com o professor.

11

Leia as cartas abaixo:12

No bico das aves

Olá, pessoal da CHC, sou a Gabriela, tenho nove anos e 
estudo na Escola Estadual Monsenhor Joaquim Alves. Eu gosto da 
revista e das reportagens, a que mais gostei foi a “Evolução e 
diversidade pelo bico das aves”, que conta sobre a variedade e os 
tipos de plantas e animais que existem no nosso planeta! Tchau, 
CHC! Obrigada pela atenção!

Gabriela Natália de Oliveira Sousa. Batatais/SP

Nós é que agradecemos a atenção que você dedica à revista, 
Gabriela. Beijos!

Carta 1

D1

D6

X

X

X

X

X

X



35

Você conhece a revista CHC (Ciência Hoje das Crianças)? A qual 
público se destina?

13

As cartas que você acabou de ler foram publicadas na revista CHC, 
para quem você acha que elas foram escritas?

14

Quem escreveu estas cartas?15

Uma abelha?!

Oi, meu nome é Mário e queria pedir que o Zíper tivesse uma 
amiga abelha! E que a revista falasse sobre várias curiosidades e 
sobre o aquecimento global no Brasil. Obrigado!

Mário Júnior dos Santos Sena. Água Branca, PB.

Oi, Mário. Vamos ver o que o Zíper acha da ideia. Sobre o 
aquecimento global, a CHC 183 traz vários textos em torno desse 
tema. Confi ra!

Carta 2

CARTAS. Revista Ciência Hoje das Crianças, n.222, abr. 2011, p.28. Disponível em: 
<http://chc.cienciahoje.uol.com.br/multimidia/revistas/reduzidas//222/#/8/>. Acesso 

em: 15 jun. 2012.

Destina-se ao público infantil.

As crianças escreveram para a equipe da revista e a revista publicou as cartas para os  leitores .

São leitores da revista
Carta 1 - Gabriela Natália de Oliveira Sousa
Carta 2 - Mário Júnior dos Santos Sena

D4, D10.

D4

D1
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Qual a intenção dos autores em escrevê-las?

Carta Elogiar Sugerir uma 
matéria

Comentar 
uma 

reportagem 
ou seção

No bico das aves

Uma abelha?!

16

O texto que você acabou de ler é chamado de carta de leitor:17

Você notou que as cartas de leitor acima possuem títulos? Volte aos 
textos e localize-os.

a) Quando o autor produziu a carta, você acha que ele colocou 
título? Discuta com seu professor e colegas.

18

No último parágrafo, em ambos os textos, as letras que estão em 
itálico referem-se:

(    ) a algo que o autor esqueceu de escrever.

(    ) à resposta do editor ao autor da carta.

(    ) ao agradecimento ao editor pela reportagem.

(    ) ao pedido de curiosidades nas próximas edições.

19

Carta de leitor é um gênero textual argumentativo, em que 
o leitor se dirige a um jornal ou revista para comentar, criticar ou 
elogiar uma reportagem ou carta publicada em edições anteriores.

Argumentação é a explicação do motivo pelo qual se escreve, 
para que sua opinião fi que mais forte, fi rme,  e convença seu 
interlocutor do que você acredita e deseja que as outras pessoas 
saibam.

X X

D9-D15

X

D1

D4

X
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Quando o leitor escreve uma carta a uma revista ou jornal,                                
dizemos que está no contexto de produção primário. Já as cartas 
publicadas estão no contexto de produção secundário e isso 
signifi ca que:

Uma carta de leitor, para ser publicada, poderá sofrer cortes 
para possíveis ajustes na seção. 

Para que o leitor possa relacioná-la com a matéria escrita, a 
carta poderá receber um título.

Também é possível haver uma resposta-comentário ao leitor.

Retire da 1.ª carta de leitor o trecho em que Gabriela, a autora 
da carta, utiliza-se de argumentação para justifi car a escolha da 
reportagem de que mais gostou.

20

As cartas de leitor que estamos estudando estão em:

(    ) 1.ª pessoa                                  (    ) 3.ª pessoa

21

As cartas de leitor que você leu estão no contexto de produção 
secundário. Localize na carta 2 com seu professor e colegas:

a) Título: _________________________________________________

b) Remetente: _____________________________________________

c) Resposta-comentário da instituição ao leitor: ________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

22

D11 – D1

X

“...que conta sobre a variedade e os tipos de plantas e animais que existem no nosso planeta!”

D1

Uma abelha?!

Mário Júnior dos Santos Sena.

Oi Mário. Vamos ver o que o Zíper acha da ideia. Sobre o aquecimento global, a CHC 183 traz vários textos em torno deste tema. Confi ra!
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Para escrever uma carta de leitor, o remetente preferencialmente 
deve indicar a matéria sobre a qual quer comentar. Localize na 
carta 1 a matéria comentada e grife-a.

23

Leia a resposta que a revista CHC deu para Gabriela, remetente da 
carta 1, e responda às questões abaixo:

24

Para escrever uma carta de leitor, devemos observar as 
seguintes características:

O registro precisa ser:

Mais ou menos técnico e mais ou menos formal, dependendo 
do veículo e do leitor.

É necessário:

• Indicação da matéria de referência (assunto sobre o qual 
se quer falar);

• Escrever em 1.ª pessoa;

• Argumentos;

• Opinião, podendo ou não ser baseada em outras pesquisas;

• Uso inicial de elogios;

• Uso de palavras como: gostaria, pediria, etc.;

• Identifi cação do remetente;

• Data em que foi escrita.

Nós é que agradecemos a atenção que você dedica à revista, 
Gabriela. Beijos!

D1 “Evolução e diversidade pelo bico das aves”
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As palavras que acompanham ou substituem os nomes, 
(substantivos e adjetivos) são classifi cadas gramaticalmente como 
pronomes.

Quando nos dirigimos às pessoas com quem convivemos ou 
com quem temos intimidade, utilizamos uma linguagem informal. 
Se formos nos dirigir a uma pessoa com maior prestígio social, ou 
a uma autoridade, utilizamos uma linguagem formal.

A linguagem formal exige a utilização dos pronomes, em 
especial os pronomes de tratamento.

a) A resposta da revista a Gabriela está numa linguagem formal ou 
informal? Justifi que sua resposta.

b) A palavra “nós” é gramaticalmente classifi cada como:

(    )  Pronome pessoal 

(    ) Pronome possessivo      

(    ) Pronome interrogativo   

c) Qual a função da palavra “você” na frase? Discuta com seu 
professor e colegas:

X

D2

Questione os alunos para que percebam que a palavra você está com a função de substituir o nome Gabriela e que tem a função de deixar o texto 
mais bem escrito.

D10

Está numa linguagem informal. Discuta com os alunos que é mais característico de uma conversa informal usarmos a palavra “você” e nos 
despedirmos com “beijos”.
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Leia o trecho, retirado da carta de leitor 2, e a frase abaixo. 
Observe as palavras em destaque e responda:

25

Oi Mário. Vamos ver o que o Zíper acha da ideia. Sobre o 
aquecimento global, a CHC 183 traz vários textos em torno desse 
tema. Confi ra!

TRAZ: Conjugação do verbo trazer.

TRÁS: É sinônimo de detrás e atrás.

Por trás de uma carta de leitor, conseguimos entender seu  
pensamento.

a) Você alguma vez teve dúvida em escrever a palavra traz, 
perguntando-se: “Escrevo com s ou com z”?

b) Não fi que confuso, vamos estudar o signifi cado de traz e trás 
para não esquecer mais.

c) Como a palavra traz destacada no trecho acima é classifi cada 
gramaticalmente? Discuta com seu professor e colegas.

d) Procure no dicionário o signifi cado da palavra trás.

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

e) Conhecendo o signifi cado das palavras, fi cou mais fácil utilizá-
las? Converse com seu professor e colegas.

Complete a frase abaixo com: TRÁS – ATRÁS e TRAZ.

Fui ___________ do meu amigo para pedir-lhe a revista CHC, pois ela 

__________ reportagens científi cas interessantes. Por _____________ dessas 

reportagens, há uma equipe competente de profi ssionais habilitados.

26

É classifi cada como 
verbo. Verbo: trazer.

Resposta pessoal.

Atrás, após e detrás, em seguida, depois e após. (minidicionário Aurélio)

atrás

traz trás
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Com um colega, faça a leitura da reportagem “População se 
adapta ao fi m das sacolas plásticas nos mercados”, que se encontra 
no Caderno de Leitura.

27

Após a leitura, sublinhem as palavras que vocês não conhecem e 
formulem hipóteses sobre seus signifi cados. Em seguida, confi rmem 
se as suas respostas estão corretas, utilizando o dicionário.

28

Em grupos, discutam as seguintes questões:

a) Qual sua opinião sobre o tema da matéria?

b) Defenda sua ideia com argumentos favoráveis.

c) No grupo, localize no texto uma opinião favorável à retirada das 
sacolas plásticas e outra contrária. 

d) Preencham o quadro abaixo:

29

Após a discussão das questões anteriores e o levantamento dos 
aspectos favoráveis e contrários, vocês se dividirão em dois 
grandes grupos e realizarão um debate.

Grupo 1: favorável à retirada das sacolas plásticas dos mercados.

Grupo 2: contrário à retirada das sacolas plásticas dos mercados.

30

Estudo da reportagem

Aspectos favoráveis Aspectos contrários

Argumentos Argumentos

D3

D11

D8
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Agora, com seu professor e colegas, vocês produzirão uma carta 
de leitor coletiva, como se fossem enviar para a Revista National 
Geographic Brasil online, opinando sobre a reportagem lida.

a) A classe deverá escolher a posição que defenderá, sobre a 
matéria lida: contrária ou favorável.

b) Não se esquecer de:

• Apresentar-se; 

• Indicar a matéria de referência;

• Escrever em 1.ª pessoa (do plural – nós), pois será coletiva;

• Colocar opinião (utilizando-se dos elementos articuladores);

• Utilizar elogios, se preferir;

• Identifi car o remetente;

• Colocar a data;

• Despedir-se.

c) Para escrever uma carta de leitor, o argumento é fundamental, 
para isso devemos utilizar elementos articuladores:

31

Elementos articuladores

Uso Expressões

Tomar posição Do meu ponto de vista; na minha opinião.

Indicar certeza Sem dúvida; está claro que; com certeza; é 
indiscutível.

Indicar probabilidade Provavelmente; me parece que; ao que tudo 
indica; é possível que.

Indicar causa ou 
consequência

Porque; pois; então; logo; portanto; 
consequentemente.

Acrescentar 
argumentos Além disso; também; ademais.

Indicar restrição Mas; porém; todavia; contudo; entretanto; 
apesar de; não obstante.

Organizar argumentos Inicialmente; primeiramente; em segundo 
lugar; por um lado; por outro lado.

Preparar conclusão Assim; fi nalmente; para fi nalizar; por fi m; 
concluindo; enfi m; em resumo.
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Critérios
Produção 
coletiva

Produção 
em duplas

Sim Não Sim Não

Apresenta opinião do leitor sobre a revista 
ou matéria nela veiculada?

Possui referência à matéria comentada?

Possui identifi cação do leitor, como: cidade 
e sigla do estado em que foi escrita e nome 

completo de quem escreveu?

A data foi mencionada?

A crítica ou a opinião apresentada 
aos autores da matéria é respeitosa e 

contribui com a revista ou jornal?

O texto está escrito em 1.ª pessoa?

O texto está com a ortografi a correta?

Agora que fi zeram a carta coletiva, chegou a hora de produzir em 
duplas:

a) Você, junto com um colega produzirão uma carta de leitor, 
posicionando-se sobre uma reportagem,  escolhida em um jornal 
da cidade. 

b) Troquem as produções com outra dupla, utilizem o quadro 
novamente e façam a revisão.

c) Após a revisão das cartas, vocês escolherão uma para enviar ao 
jornal.

d) Lembre-se: Os jornais e as revistas recebem muitas cartas de 
leitores e nem todas são publicadas.

e) Utilize o quadro abaixo para realizar a revisão.

33

Após a escrita coletiva, utilize o quadro no fi m da página para 
realizar a revisão do texto produzido.

32
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Leia a piada abaixo e responda à questão:

A professora está ensinando a turma a usar pronomes.

Depois de muito explicar, pede ao Joãozinho:

— Joãozinho, faça uma frase com o pronome comigo!

E o Joãozinho sem nem piscar:

— Então, a senhora pode começar!
PONTAROLLI, Bernadette Simas Nascimento. Por que (não) trabalhar piadas na escola? 

Encontro do Celsul, 5. Curitiba, PR, 2003. Anais... Curitiba: Mídia Curitibana, 2003. p. 
285-293. Disponível em: <http://www.celsul.org.br/Encontros/05/pdf/037.pdf>. Acesso 

em: 15 jun. 2012. (Adaptado).

Há traço de humor no trecho:

A (     ) Depois de muito explicar, pede ao Joãozinho:

B (     ) A professora está ensinado a turma a usar pronomes.

C (     ) E o Joãozinho sem nem piscar:

D (    )  Então, a senhora pode começar!

A resposta de Joãozinho à professora:

A (    ) Não está correta, pois tem erros ortográ� cos.

B (    ) Não está correta, pois  ele não compreendeu a solicitação da 
professora.

C (    ) Está correta, pois entendeu o que a professora pediu.

D (    ) Não está correta, pois conjugou o verbo errado.

A resposta de Joãozinho à professora:

Pense e
Responda

X

D13

D4

X
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O corpo
humano

Roda de
Conversa

Você é capaz de fazer uma estimativa de 
quantos � os de cabelo tem o ser humano?

Quantos quilômetros o sangue percorre dentro 
do nosso corpo?

Qual a quantidade de ar que nossos pulmões 
suportam?

Quantos centímetros o seu cabelo cresce, em 
um ano? 

quantos � os de cabelo tem o ser humano?

do nosso corpo?

suportam?

um ano? 

em números

4747
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Leia o texto “O homem em números”, no Caderno de Leitura.

a) Liste as situações numéricas presentes no texto que se referem 
ao corpo humano.

b) Dessas representações, tem alguma que você não sabe ler? Qual?

Cada corpo humano é essa maravilha que você leu no texto “O 
homem em números”, em qualquer lugar do planeta Terra.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
o Brasil apresenta atualmente (julho de 2012) uma população de 193 

946 886 habitantes. Essa quantidade de pessoas faz do país a 5.ª nação 
mais populosa do planeta, fi cando atrás apenas da China, Índia, Estados 

Unidos e Indonésia.

1

2

Hora do
desafi o

O que é o que é? Ri e chora. Canta, 
dança e cria maravilhas. Faz mil 
malabarismos, armazena milhões de 
informações. Criou o computador, mas 
nenhum computador consegue imitá-lo!

Quantidade de cabelo, crescimento do fi o de cabelo, massa de um fi o de cabelo, velocidade das informações processadas pelo sistema nervoso, 
quantidade de sangue, quantidade de passos dados em um dia, número de músculos envolvidos no caminhar.

Resposta pessoal.
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a) Escreva por extenso o número que representa a população atual 
do Brasil.

b) Represente esse número no quadro abaixo:

3.ª classe: milhões 2.ª classe: milhares 1.ª classe: unidades simples

3.ª 
ordem 

centenas

2.ª 
ordem 

dezenas

1.ª 
ordem 

unidades

3.ª 
ordem 

centenas

2.ª 
ordem 

dezenas

1.ª 
ordem 

unidades

3.ª 
ordem 

centenas

2.ª 
ordem 

dezenas

1.ª 
ordem 

unidades

c) Quantas ordens tem esse número?  ___________________________

d) Quantas classes?  __________________________________________

Analise a população das 6 cidades mais populosas do Brasil.

1 São Paulo (SP) 11 376 685
2 Rio de Janeiro (RJ) 6 390 290    
3 Salvador (BA) 2 710 968         
4 Brasília (DF) 2 648 532
5 Fortaleza (CE) 2 500 194
6 Belo Horizonte (MG) 2 395 785

IBGE. Estimativa populacional, jul. 2012.

3
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193 946 866 Cento e noventa e três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis.

1 9

9

3 9 4 6 8 8

3
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a)  Qual a diferença entre a população do Rio de Janeiro e São Paulo?

b)  Faça uma estimativa: a soma da população de Salvador, Brasília, 
Fortaleza e Belo Horizonte ultrapassa a população de São Paulo? 

c)  Como você chegou a essa conclusão?  

d)  Confi ra na calculadora se a sua estimativa está correta. De 
quanto foi a diferença?

e)  Segundo informações da Prefeitura Municipal, Indaiatuba tinha 
aproximadamente 209 859 pessoas em 2012. Qual a diferença 
entre a população de São Paulo e de Indaiatuba?

f)  Confi ra os cálculos na calculadora.

A maioria das pessoas adultas sobrevive do seu trabalho, são 
muitas as profi ssões exercidas pela população mundial.

a)  Danilo trabalha num restaurante na cidade onde mora. Ele 
atende em média 25 clientes por dia. Se cada cliente gasta em 
torno de R$ 18,00, quanto o restaurante arrecada no fi nal do dia 
com o trabalho desse garçom?  ____________________________

4

4 986 395.

Somando-se a população de Salvador, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte, obtemos 10 255 479. Como a população de São Paulo  é 11 376 685, as 
outras cidades não ultrapassam São Paulo.

Somando as populações das cidades e diminuindo da de São Paulo.

1 121 206 pessoas.

Em 2008 essa diferença era  de 11 166 826 pessoas.

18 X 25 = R$ 450,00
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b)  Danilo recebe R$ 540,00 reais de salário e neste mês recebeu em 
torno de R$ 630,00, com as gorjetas. Quanto ele recebeu a mais 
no fi nal deste mês?  ______________________________________

c)  A terça parte desse dinheiro, Danilo colocou na caderneta de 
poupança. Quanto economizou?  ___________________________

d)  Quanto deixou para os gastos durante o mês?  ________________

e)  Do dinheiro que reservou para os gastos do mês, Danilo gastou 
a quinta parte para comprar um presente para a namorada. 
Quanto custou o presente?  _______________________________

f) Quanto dinheiro sobrou para os outros gastos?  _________________

g) Também podemos dizer que Danilo gastou      desse dinheiro para 
comprar o presente para a namorada. É o “parte e reparte” do 
nosso dia a dia, em muitas situações. Observe os exemplos. 

João comeu     da pizza.

Falta     para o meio-dia.

Vou comprar um casaco    para esse inverno.

Ganhei uma meia      .

Os números      ,      ,      ,       são chamados números fracionários.

Fração é um número racional que indica parte de uma quantidade.

Quando dividimos um inteiro em partes iguais e pegamos algumas 
dessas partes, representamos essa quantidade com um número 

fracionário.

Portanto, fração signifi ca pedaço de um inteiro.

1
2

1
2

1
4

7
8

3
4

1
4

7
8

3
4

1
5

630 - 540 = R$ 90,00

630 : 3 = R$ 210,00

630 - 210 = R$ 420,00

420 : 5 = 84

420 - 84 = 336
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Veja o exemplo:

A pizza foi repartida em 4 partes iguais. Cada 
parte representa     da pizza. Dois pedaços 
representam     da pizza; três pedaços são     da 
pizza e     representa a pizza inteira.

h) Dona Clara é doceira e fez 5 bolos para vender. Retire 
os pedaços do encarte e monte os bolos. Descubra em 
quantas partes ela dividiu cada bolo e quantos pedaços 
vendeu de cada um. 

Para representar um número fracionário ou uma fração, utilizamos 
dois números separados por um traço horizontal. Por exemplo:
2 = numerador – indica quantas partes do inteiro foram tomadas.                  
4 = denominador – indica em quantas partes o inteiro foi dividido.
O numerador e o denominador são os termos da fração.

i) Agora complete o quadro, representando os bolos de Dona Clara.

Desenhos Fração Lê-se

M
ar

co
 A

nd
ra

s/
or

an
ge

st
oc

k

Material de 
Encarte

1

1
42

4
3
44

4

Cinco oitavos5/8
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Dois sextos

Três quintos

Dois quartos

2/6

3/5

2/4
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Clarice, sua irmã e duas amigas resolveram fazer um bolo 
nega maluca para o lanche da tarde. Repartindo o bolo 
igualmente entre elas, que fração representa a parte do 
bolo que cada uma receberia? Retire um bolo do encarte, 
cole-o no espaço abaixo e represente a parte que cada 
menina recebeu.

5

Material de 
Encarte

2

Três quartos3/4

O bolo será repartido em 4 pedaços.
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Que parte do bolo cada uma receberia?  ______________________

Que parte do bolo fi caria para as irmãs?  ______________________

Que parte do bolo fi caria para as amigas?  _____________________

Socialize com os colegas como você fez a divisão.

a)  Antes de sentarem à mesa para lanchar, chegaram mais duas 
amigas.

Como fi cará a divisão do bolo agora? Retire outro bolo do encarte e 
faça a divisão.

Que parte do bolo cada uma receberá?  _______________________

1/4

2/4

A divisão será feita em 6 partes.

1/6

2/4
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Que parte fi cará para as irmãs?  ______________________________

Que parte do bolo fi cará para as amigas?  _____________________

b)  As primas Ana e Isabela também chegaram para o lanche. Retire 
outro bolo do encarte e divida-o em partes iguais entre todas as 
meninas.

Indique agora a parte que cada menina comeu do bolo.  _________

Que parte do bolo fi cou para as irmãs?  _______________________

Que parte fi cou para as amigas?  _____________________________

Que parte fi cou para as primas?  _____________________________

2/6

4/6

A divisão será em 8 partes.

1/8

2/8

4/8

2/8
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c)  Que pedaço do bolo é maior,      ,       ou      ?  _______________

d)  O que você pode concluir com essas divisões?

e)  Se chegassem mais duas pessoas, como fi caria a divisão do bolo? 
Retire outro bolo do encarte e faça a divisão.

Que fração representa cada parte do bolo?  ____________________

Observe que o denominador do último bolo é 10.

Um pedaço desse bolo =                  lemos um décimo.

1
4

1
6

1
8

1
10

1/4

1/10

Que quanto maior a quantidade de pedaços menor será o tamanho.

A divisão seria em 10 partes.
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As frações com denominador 10, 100, 1 000, etc., são chamadas 
frações decimais. As outras são denominadas frações ordinárias.

Rodrigo dividiu várias folhas de papel, conforme os trabalhos que 
precisava realizar. Observe a divisão da primeira folha e registre ao 
lado a fração correspondente à parte da folha que Rodrigo utilizou.

a) A segunda folha, Rodrigo repartiu em 100 partes iguais. Portanto, 
cada parte representa:

1

100

b) Que fração da folha Rodrigo utilizou? Registre.

6

um centésimo da folha

3/10

27/100
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c) A terceira folha Rodrigo repartiu em 1 000 partes. Cada parte 
representa:

1

1 000

d) Registre a fração da folha que foi utilizada.

Num determinado trabalho, Rodrigo precisou utilizar mais de uma 
folha.

1 Um inteiro e 6 décimos ou dezesseis décimos

7

6
10

um milésimo da folha

47/1 000
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a)  Represente a fração decimal que corresponde às folhas utilizadas 
por Rodrigo na situação a seguir.

As 
frações decimais 

também podem ser 
escritas em forma de 

números decimais.

frações decimais 
também podem ser 

escritas em forma de 
números decimais.

 2         - dois inteiros e quarenta e seis centésimos.46 
100
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Também 
podemos usar o 

ábaco de papel para 
compor e decompor os 

números decimais.

Para transformar uma fração decimal em um número decimal,
separa-se a parte inteira da parte decimal com uma vírgula.

     fração decimal            = 0,1            número decimal

b) Complete o quadro com os elementos que faltam. 

Fração 
decimal Número decimal Lê-se

5
10

0,5
Parte inteira         Parte decimal Cinco décimos

137
100

1,37
Parte inteira         Parte decimal

24
10

2,4
___________         ___________

321
1 000

0,321
___________         ___________

compor e decompor os 
números decimais.

1
10

Um inteiro e trinta e sete centésimos

parte inteira parte decimal

parte inteira parte decimal

Dois inteiros e quatro décimos

Trezentos e vinte e um milésimos.
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Observe a tabela e complete-a com os números indicados.

UM C D U Décimos Centésimos Lê-se

54,7 5 4 7

6,08

209,7

1 250,75

a) Faça a leitura da fração e represente-a na tabela.

Lemos Fração decimal Número decimal

Três inteiros e 9 
décimos

Vinte e cinco 
inteiros e duzentos 
e quarenta e três 

milésimos

Setenta e dois 
centésimos

Cinco inteiros e vinte 
centésimos

8

Cinquenta e quatro inteiros 
e sete décimos

6

9

0

0

5

2

21

0

7

7

8

5

3

25 

conforme dito, 25 é a parte inteira, 243 é a 
quantidade de milésimos.

5 

Ou seja, cinco inteiros e vinte 
centésimos.

3,9

25,243

0,72

5,20

Seis inteiros e oito 
centésimos

Duzentos e nove inteiros e 
sete décimos

mil, duzentos e cinquenta 
inteiros e setenta e cinco 
centésimos

 9 
 10

 243 
 1000

72 
 100

 20 
 100
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Os números decimais estão presentes no dia a dia, em todos os 
momentos. Veja alguns exemplos.

9

[S
.I

.]
/2

.b
p.

bl
og

sp
ot

.c
om

[S
.I

.]
/4

.b
p.

bl
og
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ot

.c
om
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/g
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eo

n.
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m
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/g
al

eo
n.
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m

Re
pr
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ão
/g
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n.
co

m

Uma pessoa de porte 
médio tem mais ou menos 
5,5 litros de sangue.
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a) Troque ideias com os colegas e liste situações do dia a dia em 
que usamos os números decimais.

b) Marisa foi ao supermercado. Observe a 
lista de compras que ela fez.

Para somar ou subtrair números decimais, escrevemos os números 
em colunas, colocando unidades embaixo de unidades, dezenas 

embaixo de dezenas, décimos embaixo de décimos, centésimos com 
centésimos. Efetuamos a operação e mantemos a vírgula no resultado.

Como 
podemos resolver 

situações que apresentam 
números decimais?

Produto Peso Preço

Bananas 2,50 kg R$ 4,30

Batatas 3,20 kg R$ 3,80

Carne 1,75 kg R$ 9,40

Tomates 0,50 kg R$ 0,90
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C D U , Décimos Centésimos

1 4 0 , 8

+ 9 1 , 2 9

2 3 2 , 0 9

c) Agora, calcule o peso total das compras que Marisa fez.

d) Quanto ela gastou no total?  _______________________________

e) Quanto recebeu de troco, se pagou com uma nota de R$ 20,00?

Olha aí, pessoal! Mais números no corpo humano! Você sabe ler 
essa informação? O que signifi ca 70% de água no corpo humano?

10

[S
.I

.]
/fi

 b
ro

.k
it

.n
et

[S
.I

.]
/fi

 b
ro

.k
it

.n
et

7,95 kg.

R$ 18,40.

R$ 1,60.
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a) Como você lê estas informações? O que elas signifi cam?
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Vamos 
fazer a 

representação 
na malha 

quadriculada.

b) Em quantas partes foi dividido esse quadrado?  _______________

c) Pinte de azul      do quadrado. Quantos quadrinhos você pintou?

Você pintou 50 quadrinhos de 100. Isso signifi ca que você pintou 
cinquenta por cento do quadrado, que pode ser representado 

utilizando-se o símbolo de porcentagem %       50%.

1
2

100 partes.

50 quadrinhos.
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d) No quadro a seguir, pinte 70 quadrinhos. 

e) Quantos por cento do quadro você pintou?  __________________

f) Se o corpo humano é composto por 70% de água, quantos por 
cento formam a outra parte?  ______________________________

g) Observe a distribuição de água no planeta Terra. Pinte no quadro 
a porcentagem correspondente às águas dos oceanos. 

h) Quanto por cento da água da Terra é potável?

70%.

30%.

3% apenas.
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Represente 
no quadro a 

seguir a distribuição 
da água potável do 

Planeta.

i) Da água potável, pinte de azul a 
porcentagem que corresponde à água das 
geleiras e icebergs, de verde a água dos 
aquíferos e de amarelo a água dos rios, 
lagos e solo.

j) Qual é a porcentagem de água do nosso planeta própria para o 
consumo do homem?

Azul

Verde

Amarelo

3%.
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Observe, no gráfi co, a distribuição da renda mensal da família de 
Beatriz.

a) Registre a porcentagem dos gastos da família em:

Alimentação:  _____________________________________________

Transporte:  ______________________________________________

Água, luz, telefone e gás:  __________________________________

Vestuário:  _______________________________________________

Lazer:  ___________________________________________________

b)  Que porcentagem sobrou para a poupança?  _________________

11

Alimentação Transporte Água, Luz,
Telefone, Gás

Vestuário Lazer

Porcentagem (%)

0

10

20

30

GastoGasto

25%.

10%. 

12%.

8%.

5%.

40%.
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Assinale a alternativa correta.

A fração           corresponde a:

A (    ) 2,5

B (    ) 25,9

C (    ) 2,59

D (    ) 0,259

Marcos gastou 85% do seu salário e economizou o restante. Ele 
economizou:

A (    ) 10%

B (    ) 20%

C (    ) 5%

D (    ) 15%

Pense e
Responda

A fração           corresponde a:

Marcos gastou 85% do seu salário e economizou o restante. Ele 
economizou:

259
100

X

X
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orientam as
Medidas
pessoas

Roda de
Conversa

Como dependemos das medidas para 
organizar ou orientar nossa vida? 

Que medidas utilizamos para fazer 
uma viagem? 

Seria possível viver sem as medidas? 

Se não houvesse as medidas 
que conhecemos, como as pessoas se 
orientariam?

organizar ou orientar nossa vida? 

que conhecemos, como as pessoas se 

uma viagem? 



74

Indaiatuba localiza-se aproximadamente a 90 km de São Paulo, 
percurso que poderá ser realizado em torno de 1 hora. Bons indicadores 
de qualidade de vida, além de clima temperado com temperatura 
média anual de 22ºC, inverno seco e verão chuvoso, contribuem para o 
crescimento cada vez mais visível da cidade.

O município não possui um aeroporto, no entanto, existe o 
Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a 10 quilômetros 
de Indaiatuba, com fácil acesso pela Rodovia Santos Dumont, a qual 
liga a cidade ao aeroporto.

Que unidades de medida você identifi ca nesse texto?

Antigamente, cada povo utilizava um sistema diferente para medir 
comprimento, utilizando como base partes do corpo: o palmo, o passo, 

o pé, o braço, o que gerava muitas confusões.

1

Hora do
desafi o

Longe ou perto? Quanto tempo? 
Quantas horas? Frio ou calor? Como 
saber se a Terra é tão grande? Pode ser 
na China ou na Argentina, Indaiatuba 
ou Catanduva, com medidas-padrão, 
não existe confusão!

1 jarda

1 jarda = 3 pés
1 pé

1 pé =
12 polegadas

1
polegada

Medidas de tempo (hora), de comprimento (quilômetro) e temperatura (graus Celsius).
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a) Meça o comprimento da lousa, tomando como medida o seu 
palmo e o palmo do professor. A medida que encontraram foi a 
mesma? Por quê? Qual foi a diferença?  

b) Meça o comprimento da sala de aula utilizando como unidade de 
medida o passo.

Você obteve a mesma medida que seus colegas?

Qual foi a diferença?

Para facilitar o entendimento entre os povos, em 1795 o metro foi 
instituído como unidade padrão para medir comprimento. 

Para medir os comprimentos, podemos utilizar vários instrumentos.Para medir os comprimentos, podemos utilizar vários instrumentos.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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c) Forme equipe com alguns colegas e escolham um instrumento de 
medida. 

d) Meçam o comprimento e a largura da sala de aula, e registrem 
as medidas que encontraram.

e) Compare as medidas que sua equipe registrou com as medidas 
das outras equipes, que utilizaram diferentes instrumentos de 
medida. 

f) O que constataram?  _____________________________________

g) O que concluíram?

Troque ideias com os colegas e liste situações do dia a dia em que 
utilizamos medidas de comprimento.

Para medir grandes comprimentos ou distâncias, são utilizadas 
unidades maiores que o metro.

O decâmetro (dam) equivale a 10 m; o hectômetro (hm) equivale a 
100 m. O quilômetro (km) é o mais usado e equivale a 1 000 m. 

2

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Sugestões de respostas: Confecção de roupas, construção de casas, móveis, distância entre dois pontos, altura das pessoas, etc.

Resposta pessoal.
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Observe a distância entre Indaiatuba e outros municípios.

a) Das cidades indicadas no mapa, qual é a mais próxima de 
Indaiatuba? 

b) Sabendo-se que 1 km equivale a 1 000 m, qual a distância em 
metros entre as duas cidades? 

c) Qual a distância entre Indaiatuba e Belo Horizonte?

3

20º

22º

24º

52º 50º 48º 46º 44º

23º27’30” Trópico de Capricórnio

N

S

LO

Cada cm = 60 km

Escala aproximada
1:6 000 000

0 60 120 km

Localização no mundo

PR

MS

MG

SÃO PAULO

RJ

Sorocaba – 63 km

Indaiatuba

Curitiba – 392 km

Rio de Janeiro – 491 km

Belo Horizonte – 560 km

Brasília – 948 km

Sorocaba, a 63 quilômetros.

63 km = 63 000 metros.

560 km.



78

d) Fernando fez esse percurso de carro. Ele percorreu, em média, 
100 km por hora. Faça uma estimativa do tempo gasto na viagem 
de Indaiatuba a Belo Horizonte.

e)  Com a ajuda do professor, faça o cálculo e verifi que se a sua 
estimativa está correta.  

Qual foi a diferença?  ______________________________________

f)  Qual a distância entre Indaiatuba e Brasília?  ________________

g)  Edson quer fazer essa viagem em 3 dias, percorrendo em cada 
dia a mesma distância. Quantos quilômetros deverá percorrer 
em um dia?  ____________________________________________

E se ele fi zer a viagem em dois dias?  _________________________

Com a ajuda do professor, registre no quadro abaixo a altura de 
alguns colegas da classe.

Nome Altura Nome Altura

4

Resposta pessoal (aproximadamente 5h40min).

5h 40min

Dependerá da estimativa feita pelo aluno.

948 km.

Um dia = 316 km.

948 : 2 = 474 km.

Peça que o professor de Educação Física realize esta atividade junto com os alunos.
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Nome Altura Nome Altura
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a) A altura dos colegas passou de um metro? Como você registrou 
essas medidas?

Se existem unidades empregadas para medir grandes comprimentos, 
há, também, unidades menores, utilizadas para medir pequenos 

comprimentos.
O decímetro (dm) equivale a 0,1 m.

O centímetro (cm) equivale a 0,01 m.
O milímetro (mm) equivale a 0,001 m.

O milímetro e o centímetro são os mais utilizados para medir 
espessuras, altura das pessoas, etc.

Portanto, as unidades para registrar a medida de uma pessoa são: o 
metro (para registrar a parte inteira), e o centímetro, para registrar a 

parte que não completou um metro.
O Sistema de Medidas segue as mesmas regras do Sistema de 

Numeração Decimal, isto é, as unidades de medidas de comprimento 
também são agrupadas de 10 em 10. 

b) Observe as medidas registradas no quadro e complete a coluna 
da leitura.

km hm dam m dm cm mm Lemos

2 0 0 0

5, 0 7

0, 3 1 2

1, 2 0

Também utilizamos o quadro para transformar uma unidade em outra. 
Por exemplo, transformar 2 km em metros = 2 000 m.

2 m em centímetros = 200 cm.

Resposta pessoal.

Dois mil metros ou dois quilômetros.

Cinco metros e sete centímetros.

Trezentos e doze milímetros.

Um metro e vinte centímetros.
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c) Utilizando a tabela com as medidas da sua turma, construa um 
gráfi co, classifi cando separadamente sexo masculino e sexo 
feminino. Faça a legenda.

d) Qual a medida do menino mais alto?  _______________________

e) Qual a medida da menina mais alta?  _______________________

f) Qual a diferença entre as medidas do menino e da menina?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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Complete o quadro.

Medida Instrumento utilizado

5
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83

a) Pegue uma régua e assinale nela 1 cm. Agora conte quantos 
milímetros tem em 1 cm.

Você encontrou ______________ em 1 cm.

Quantos milímetros tem em 10 cm?  __________________________

Quantos centímetros tem 1 m?  ______________________________

Quantos milímetros tem 1 m?  _______________________________

[S.I.]/morguefi le.com
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.]
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u
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Acer
vo 

da e
dito

ra

centímetro

centímetro

régua

régua

10 mm

100 mm

100 cm

1 000 mm
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Com o crescimento, Indaiatuba se tornou uma cidade turística, 
destacando-se no turismo de eventos com os campeonatos de 
motocross, bicicross, skate e ciclismo.

Um desses eventos é a “Volta do estado de São Paulo”, uma prova 
que percorre as principais cidades do estado de São Paulo. 

No primeiro dia de competição deste ano, em São Paulo, no 
Autódromo de Interlagos, os atletas percorreram 85,8 quilômetros.

a) Isto signifi ca que percorreram 85 quilômetros e mais 
________________ metros.

b) Quantos metros faltaram para completar mais um quilômetro? 

c) Quantos metros percorreram nesse dia da prova?

No segundo dia de competição, realizaram o maior percurso, com 
231,1 quilômetros percorridos, com saída da cidade de Sorocaba e 
chegada em São Carlos.

d) Quantos metros faltaram para completar 234 km?

Já no terceiro dia, com saída de São Carlos, os ciclistas 
percorreram 97,4 quilômetros, chegando à cidade de Ribeirão Preto.

e)  Quantos metros percorreram nesse dia?  ____________________

f)  Quantos metros faltaram para completar mais um quilômetro?

6

800

200 metros.

85 800 metros.

2 900 metros

97 400 m.

600 m.
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g)  No quarto dia de competição, o percurso realizado foi entre as 
cidades de Ribeirão Preto e Campinas, totalizando 199 000 m.

h)  Quantos quilômetros percorreram nesse dia?  ________________

i)  Quantos metros faltaram para completar 200 km?  ____________

j)  Quantos quilômetros percorreram ao completar os 4 dias da 
prova?  _________________________________________________

Depois do campeonato de ciclismo, Jean resolveu reformar o seu 
quarto. Ele precisa calcular quantos metros quadrados tem o 
quarto, para comprar o carpete.

Vamos representar o quarto de Jean na malha quadriculada. Cada
      equivale a um metro quadrado = m2.

a) Quantos metros quadrados tem o quarto de Jean?

7

Metro 
quadrado? O que 

isso significa? 

Vamos representar o quarto de Jean na malha quadriculada. Cada

quadrado? O que 

199 km.

1000 m.

85,8 + 231,1 + 97,4 + 199 = 613,30 km.

9 metros quadrados.



86

b) Quantos metros quadrados de carpete ele precisará comprar?

Para calcular a área de uma superfície, utilizamos como unidade de 
medida        o metro quadrado = m2

c) Com a ajuda do professor, construa um metro quadrado em 
papel pardo. Agora, calcule quantos metros quadrados tem o 
pátio da escola.

d) Represente o pátio da escola na malha quadriculada, conforme 
as medidas que você registrou.

1 m

1 m1 m

1 m

1 m2=

9 metros quadrados.

Resposta pessoal.
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Recorte de jornais anúncios de casas e apartamentos, informando 
o tamanho do imóvel em metros quadrados. Cole-os no espaço 
abaixo.

a) Em que aspectos essa informação é importante para quem 
pretende comprar o imóvel?

b) Troque ideias com os colegas e o professor sobre profi ssões 
que utilizam o metro quadrado para defi nir preço dos serviços 
prestados. Registre.

8

O anúncio de jornal sobre casas e apartamentos traz informações sobre o preço do imóvel e a área ocupada por ele, entre outras.

Pedreiro, pintor, marceneiro, etc.
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c) O pai de Jean quer comprar uma sala, em um prédio no centro 
da cidade, para montar um escritório. A sala tem 48 m2. 
Demonstre o tamanho da sala na malha quadriculada.

d) Quantos metros de rodapé são necessários para fazer o 
acabamento da sala, se a porta mede 80 cm de largura?

e) Quantos m2 de carpete são necessários para forrar a superfície 
da sala?

f) As paredes da sala somam 64 m2. Quanto custará a mão de obra 
da pintura, se o pintor cobra R$ 12,00 o m2?

Determinar o perímetro da sala e subtrair o tamanho (largura) da porta: 28 - 0,80 = 27,20 m.

 Determinar a área da sala: lado x lado 6 x 8 = 48 metros quadrados.

64 x 12 = 768. A mão de obra custará R$768,00.
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Assinale a alternativa correta.

A unidade de medida de superfície é o:

A (    ) quilômetro.

B (    ) metro quadrado.

C (    ) centímetro.

D (    ) metro.

Para medir grandes distâncias é usado o quilômetro e para medir 
pequenas distâncias é usado o:

A (    ) centímetro.

B (    ) decâmetro.

C (    ) metro.

D (    ) metro quadrado.

Pense e
Responda

pequenas distâncias é usado o:

A unidade de medida de superfície é o:

X

X
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A arte das

formas
Roda de
Conversa

Observando a natureza, que formas 
geométricas você identi� ca nos elementos existentes 
no céu? No mar? No solo?

Troque ideias com os colegas sobre a harmonia 
das formas da natureza. 

Que fatores contribuem para esculpir as formas 
que observamos nos elementos existentes no solo?

geométricas você identi� ca nos elementos existentes 

das formas da natureza. 

que observamos nos elementos existentes no solo?
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Observe as imagens da natureza na abertura desta unidade. 
Complete o quadro com as formas geométricas que você identifi ca 
nas imagens e dê outros exemplos da natureza a sua volta.

Elementos da 
natureza

Sólido geométrico 
que representa

Descrição da forma 
geométrica

a) Quais as semelhanças entre essas formas geométricas?

b) Quais as diferenças entre elas?

1

Hora do
desafi o

Na dança da natureza existe 
muita arte! As formas se 
exibem em perfeita harmonia, 
tomam conta do espaço e o 
enchem de alegria!

Retângulo

Círculo

Triângulo

Cilindro

Esfera

Cone

São corpos redondos.

Presença de vértices nos cones que não encontramos nos cactos e árvores.

Troncos das árvores

Cacto

Montanha
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Agora é o seu momento de criar! Recorte os moldes do 
encarte e monte as formas geométricas.

As formas que você montou são os poliedros. Cada poliedro é 
formado pela reunião de várias regiões planas, chamadas de faces. O 
encontro duas faces é chamada aresta do poliedro. Os pontos em que 

as arestas se encontram são os vértices do poliedro.
Poliedros são fi guras geométricas formadas por três elementos 

básicos: vértices, arestas e faces.

c) Complete a tabela com o número de vértices, faces e arestas de 
cada poliedro que você montou.

Desenho Vértices Faces Arestas Forma 
da base

2
Material de 

Encarte

3

aresta

vértice

face quadrada

triângulo6Prisma triangular 5 9
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Desenho Vértices Faces Arestas Forma 
da base

pentágono

hexágono

triângulo

quadrado

10

12

4

5

Prisma pentagonal

Prisma hexagonal

Pirâmide de base triangular

Pirâmide de base quadrangular

7

8

4

5

10

18

6

8
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Desenho Vértices Faces Arestas Forma 
da base

d) O que existe de semelhante entre os poliedros?

pentágono

quadrado

quadrado

6

8

8

Pirâmide de base pentagonal

Prisma de base quadrangular

Cubo - prisma em que todas as faces têm a 
forma de um quadrado

6

6

6

10

12

12

São formados por três elementos básicos: faces, arestas e bases.
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e) Quais as diferenças que você observou entre os poliedros?

f) Observe as imagens das construções abaixo e anote quantos 
poliedros você identifi cou. 

[S
.I

.]
/b
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ec

ab
ec

a.
co
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pd
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a.
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m
.b

rDubai – Emirados Árabes

Shangai – China

As diferenças estão no formato da base, que é o que determinará as diferentes quantidades de bases, faces e arestas.

Paralelepípedo e pirâmide.

pirâmide

paralelepípedo

paralelepípedo

Deixe claro que as esferas e cilindros que aparecem nesta foto não são poliedros, pois não têm arestas, faces ou vértices.
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g) Além dos poliedros, você identifi cou outras formas geométricas? 
Quais?

h) Quais as características dessas formas?

Utilizando os poliedros que você montou, crie uma construção.

a) Desenhe a construção que você criou, observando-a a partir de 
diferentes pontos de vista.

3

Esferas e cilindros.

Arredondadas.
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b) Organize uma legenda, descrevendo os poliedros que você 
utilizou nessa construção.

Entre os poliedros que você montou, separe aqueles que têm as 
faces triangulares e desenhe-os abaixo.

 

Os poliedros que possuem uma única base, cujas faces triangulares se 
unem num vértice, são as pirâmides.

Os poliedros que possuem duas bases iguais e cujas faces laterais são 
retangulares são denominados prismas.  

a) O que você observou de semelhante entre as pirâmides que você 
montou?

4

Faces triangulares unindo-se em um só vértice.
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b) O que há de diferente entre elas?

c) Desenhe os prismas. O que você observa de semelhanças e 
diferenças entre eles?

Semelhanças:

Diferenças:

A base.

Faces retangulares e duas bases.

Número de arestas e a base.
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Camila, Fabiana, Roseli e Mariá combinaram que, cada semana, irão 
estudar na casa de uma das amigas. Veja na malha quadriculada 
o quarto de cada uma das meninas. Tomando como medida o     , 
calcule o tamanho do quarto das meninas.

Fabiana Mariá

Camila Roseli

a) Quem tem o quarto maior?  _______________________________

b) Quem tem o quarto menor?  _______________________________

c) Para cobrir a superfície do quarto de Mariá, são necessários 
quantos     ?  ____________________________________________

d) Para cobrir a superfície do quarto de Fabiana, quantos     serão 
necessários?  ____________________________________________

5

8 quadrinhos

12 quadrinhos

9 quadrinhos

6 quadrinhos

Camila

Roseli

9 quadrinhos

8 quadrinhos
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e) Se cada      tem um metro de lado, quantos metros quadrados 
tem cada quarto?

Fabiana:  __________________  Mariá:  _______________________

Roseli:  ___________________  Camila:  ______________________

f) Represente um dos cômodos da sua casa na malha quadriculada.

g) Quantos metros quadrados tem esse cômodo?

Numa das tarefas, as meninas tinham que ler as informações 
indicadas no gráfi co abaixo.

6

População residente, por situação do domicílio – Brasil – 1940/2000

Fonte: Tendências Demográficas, 2000. IBGE, 2001. Urbana Rural

140

120

100

80

60

40

20

0
1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000

m
ilh

õe
s 

de
 h

ab
it

an
te

s

12,9

28,3
18,8

33,2 31,3
38,8

52,1

41,1

80,4

38,6

111
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31,8

9 metros quadrados.8 metros quadrados.

12 metros quadrados.6 metros quadrados.

Resposta pessoal.
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a) Que dados o gráfi co indica sobre a população brasileira?

b) Que instituição divulgou esses dados? Em que ano?

c) O que signifi ca a sigla dessa instituição? 

d) Qual a diferença entre a população do Brasil, de 1940 e 2000:

Urbana:  _________________________________________________

Rural:  ___________________________________________________

 _________________________________________________________

A população residente na área urbana e na área rural.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística), em 2001.

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística.

125,1 milhões de habitantes.

3,5 milhões de habitantes.
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e) No ano de 2000, qual a diferença entre a população urbana e 
rural no Brasil? 

f) Em que ano a diferença entre a população rural e urbana foi 
menor?

g) Qual foi a diferença?

106,2 milhões de pessoas.

Em 1960.

7,5 milhões de pessoas.
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Assinale a alternativa correta.

Os poliedros podem ser classi� cados em: 

A (    ) cubo e esfera.

B (    ) prismas e pirâmides.

C (    ) prismas e cones.

D (    ) pirâmides e cilindro.

Uma pirâmide de base quadrada tem:

A (    ) 4 vértices, 4 faces e 6 arestas.

B (    ) 6 vértices, 6 faces e 10 arestas.

C (    ) 5 vértices, 5 faces e 8 arestas.

D (    ) 7 vértices, 7 faces e 12 arestas.

Pense e
Responda

X

X
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Ciências
4.º Ano | 3.º Bimestre
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Cadeia

e
alimentar
alimentação

saudável

Roda de
Conversa

Sabendo-se que os seres vivos de um 
ambiente dependem uns dos outros, converse com 
seu professor e colegas sobre:

Que tipo de dependência pode existir entre os 
animais e as plantas?

Após observar as imagens, dê sua opinião a 
respeito da dependência de cada um em relação à 
alimentação.

Você sabe o que é uma alimentação saudável?

respeito da dependência de cada um em relação à 

animais e as plantas?
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Troque ideias com seus colegas e registre. Na história:1

Hora do
desafi o

que gritaria 
é essa?

ele
comeu meu
peixinho!

sei como
é... essa cadeia 

alimentar é fogo,
né, romeu?

É isso aí!
ele devia é ir
pra cadeia!

Não! Você
não entendeu!
o romeu é um

elo dessa cadeia.
todos nós

somos! Vamos
lá fora
olhar.

está vendo
aquele gafanhoto?
ele come folhas!
por outro lado...

romeu,
como
pÔde?

O
 G

A
T

O
 C

O
M

E
U

Alimentar-se e sobreviver é 
uma roda-viva. Salve-se quem 
puder! Será que o homem 
pode salvar-se nessa corrida?
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– o sapo come o gafanhoto:
– pecado!

– ora! é a lei da natureza!

– e a cobra come o sapo
– sai daí, sapinho.

– Está entendendo? Folha, 
gafanhoto, sapo, cobra...

– além 
disso, tem o 
gavião, que 
come os 
dois!

Ou
seja, 

cadeia 
alimentar é 

uma seqUência 
de seres que 
dependem uns 

dos outros para 
se alimentar.

foi assim
com o seu peixe
e o romeu, que 

era o final dessa
cadeia. Nós, humanos, 
somos o elo final de 
várias cadeias, pois 

comemos de
tudo! uau!

a) Quem produz o seu próprio alimento?

b) Qual animal é considerado herbívoro?

c) Se todos os gafanhotos desaparecessem daquele ambiente, o que 
aconteceria com o sapo?

 As plantas conseguem sintetizar seu próprio alimento, por meio do processo químico chamado fotossíntese.

O gafanhoto, porque se alimenta de plantas. Por isso, é considerado consumidor primário.

Resposta: Provavelmente, o sapo morreria, porque faltaria alimento para ele.
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d) Quais são os carnívoros?

e) Monte outra cadeia alimentar, em seu caderno, com os seguintes 
seres vivos: Lagarta, pássaro, serpente, gavião, decompositores, 
árvores. Não se esqueça de utilizar a seta para indicar os seres 
vivos consumidores. 

Exemplo: grama  gafanhoto  sapo

Procure em revistas e jornais fi guras de animais. Ao lado de 
cada um, descreva o que eles podem comer e se são herbívoros, 
carnívoros ou onívoros. Faça em uma folha de sulfi te.

2

Professor, explique aos alunos que uma espécie pode servir de alimento para diversas outras espécies e que, no ambiente, a cadeia alimentar não ocorre de forma 
linear, ou seja, nem sempre uma espécie é alimento exclusivo de outra.

Os animais carnívoros são: o gato que comeu o peixe, o sapo que comeu o gafanhoto, a cobra que come o sapo, o gavião que pode comer o 
sapo e a cobra.
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Descubra se os animais abaixo são carnívoros, herbívos ou onívoros. 
Escreva abaixo:
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Onça - carnívora

Ema - onívora

Elefante - herbívoro Urso - onívoro

Coelho - herbívoro

Vaca - herbívora

Leão - carnívoro

Lobo guará - onívoro
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Os seres humanos também fazem parte da cadeia alimentar, 
os nossos alimentos são de origem animal e de origem vegetal, 
por este motivo somos classifi cados como onívoros. Observe os 
alimentos abaixo e descubra quais são de origem vegetal e quais 
são de origem animal. Escreva abaixo. 

44

Quais alimentos você mais gosta de comer? Faça uma lista em seu 
caderno e descubra se é de origem animal ou vegetal.

45
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Carne - animal

arroz e feijão - vegetal

pipoca - vegetal ovos - animal

queijo - animal

pão - vegetal

leite - animal

batata - vegetal
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Compare com as respostas dos colegas e, junto com o professor, 
discutam sobre a importância de se comer alimentos tanto de 
origem animal como vegetal.

Traga de casa rótulos de produtos alimentícios industrializados. Em 
equipe, registrem na tabela abaixo os alimentos.

Origem vegetal Origem animal Alimento combinado

arroz leite em pó chocolate ao leite

Escolha o rótulo de um alimento. Com seu professor, localize nele 
quais os nutrientes que o alimento possui. Registre o que você 
descobriu. Compare com as descobertas dos seus colegas.

6

7

8

Resposta de acordo com o rótulo escolhido. Os nutrientes são: vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios.
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Pensando no alimento dos seres humanos...

E você, do que se alimenta?

São muitos os tipos de alimentos que fazem parte do nosso 
cardápio. Alguns alimentos vêm direto da natureza para a nossa 
mesa, como as frutas e verduras, outros são limpos, benefi ciados, 
purifi cados ou transformados para serem consumidos. É o caso 
do arroz, feijão, trigo, milho, soja, etc. Estes alimentos são de 
origem vegetal. Mas não só de vegetal vive o homem, ele também 
consome alimentos de origem animal. Nós, seres humanos, somos 
consumidores primários, quando nos alimentamos de vegetais, 
como: folhas, sementes, frutas, raízes e fl ores. Quando a nossa 
alimentação é de origem animal, nos tornamos consumidores 
secundários, terciários, quaternários, etc.

Pense e responda em seu caderno:

a) Você costuma alimentar-se de frutas? Quando?

b) As frutas devem fazer parte do cardápio diário de uma pessoa?

c) Além das frutas, que outro alimento você consome diariamente?

9

Assinale quais alimentos você acha saudáveis.10

(    ) (    )(    ) (    ) (    )
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Resposta pessoal

Resposta pessoal
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Em dupla, observem a imagem. Depois, troquem ideias sobre as 
questões que seguem, anotando as conclusões.

11
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a) De onde vem a energia necessária para brincar, correr, estudar?

b) Você consegue brincar, correr sem parar? O que acontece depois 
de certo tempo de brincadeira?

A energia do nosso corpo vem dos alimentos que ingerimos em nosso dia a dia. Os alimentos são importantes, por serem fontes de energia e, também, 
de matérias-primas essenciais para o nosso organismo, pois são usados por ele para, por exemplo, correr, pular, brincar, estudar, dançar, etc.

Depois de certo tempo, gastamos toda a energia que estava armazenada no nosso organismo. É quando começamos a fi car cansados. O nosso corpo 
necessita repor a energia com uma boa alimentação.
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gordura, óleos e doces

use moderadamente
Lipídios

carnes, aves, peixes, 
feijões, ovos e nozes

2-3 porções
Proteínas

vegetais

3-5 porções
Vitaminas e
sais minerais

leite, iogurte e queijo

2-3 porções

frutas

2-4 porções

pão, arroz, cereais e massas

6-11 porções
Carboidratos

Alimentar-se bem não signifi ca comer bastante. Observe a 
pirâmide alimentar. Ela mostra que devemos consumir alimentos 
dos diferentes grupos, bem como as quantidades adequadas desses 
alimentos ao longo do dia.

12

a) De acordo com as informações contidas na pirâmide alimentar, 
organize em seu caderno um cardápio para ser servido no: Café 
da manhã, almoço, jantar. Professor, monte uma tabela na lousa como exemplo.
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Leia o seguinte texto, e depois responda às questões.13

Os nutrientes: substâncias químicas dos alimentos.

Nutrientes: qualquer substância presente nos alimentos 
que possa ser aproveitada pelo organismo para o correto 
funcionamento. Eles podem ser classifi cados em:

• Proteínas: importantes para manutenção do corpo e 
crescimento. 

• Lipídios: são substâncias altamente energéticas e 
participam na formação de estruturas celulares. 

• Carboidratos: são grandes fontes de energia e também 
fazem parte da estrutura de nossas células.

• Vitaminas e sais minerais: regulam o processo que 
acontece no corpo. 

Encontramos nas hortaliças e nas frutas as vitaminas e os sais 
minerais. Pães, macarrão e cereais são fontes de carboidratos. 
Já as carnes, ovos e feijão apresentam grande concentração de 
proteínas e lipídios. Óleos, manteiga e doces são ricos em lipídios. 

Uma alimentação saudável é aquela que fornece os 
diferentes nutrientes de que necessitamos em quantidade 
adequada. Não há uma única dieta alimentar que garanta uma 
alimentação saudável para todas as pessoas.

a) Agora, liste em seu caderno os alimentos que você organizou 
para cada refeição, escrevendo ao lado os nutrientes de cada 
um.

b) Em dupla, leiam essa lista, comparando os alimentos e os 
nutrientes presentes em cada uma.
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Em casa, escolha um produto industrializado consumido por você e 
sua família e traga a embalagem para a sala de aula.

a) Anote em seu caderno:

• Os ingredientes

• Informações nutricionais

• A data de validade do alimento

b) Que nutriente esse alimento oferece em maior quantidade? Qual 
a importância desse nutriente para o nosso organismo?

c) Qual a importância de se observarem as informações contidas 
nos rótulos dos produtos alimentícios?

14

Embalagens de produtos industrializados apresentam o símbolo 
kcal, que indica a quantidade de energia que cada alimento 

fornece.

Respostas pessoais
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Em dupla, observem as informações contidas na tabela e em 
seguida respondam em seu caderno:

Biscoitos recheados de chocolate 
(4 biscoitos ou 100 gramas)

Beringela (100 gramas)

472 kcal 20 kcal

7 g de proteínas 1,2 g de proteínas

19 g de lipídios 0,1 g de lipídios

70 g de carboidratos 4,4 g de carboidratos

a) Na pirâmide alimentar, onde se encontra cada um dos alimentos 
citados na tabela?

b) Qual deles deve ser consumido com moderação e por quê?

15

(4 biscoitos ou 100 gramas)
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Em grupos, organizem uma pirâmide alimentar. Recortem de 
revistas e jornais, imagens de alimentos variados que façam parte 
de cada um dos grupos alimentares.

16

Aprendemos bastante sobre alimentos, agora podemos cuidar 
melhor da nossa saúde. Que tal fazer uma mini-horta na sua casa? 
Converse com seu professor.

17

Os biscoitos recheados de chocolate  pertencem ao grupo das gorduras, óleos e açúcares. Já a beringela pertence ao grupo das frutas e verduras.

Os biscoitos recheados, porque são muito ricos em calorias, e o excesso pode ocasionar doenças cardiovasculares.
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Assinale a alternativa que só tem alimentos de origem animal:

A (    ) alface, suco, bolo e queijo.

B (    ) pão, leite, salada de tomate.

C (    ) iogurte, queijo, ovos e salame.

D (    ) carne, biscoito, ovos e gelatina.

Assinale a cadeia alimentar correta:

A (    ) gafanhoto → folha → gavião → cobra → sapo.

B (    ) folha → gavião → sapo → cobra → gafanhoto.

C (    ) sapo → folha → cobra → gavião → gafanhoto.

D (    ) folha → gafanhoto → sapo → cobra → gavião.

Pense e
Responda

Assinale a alternativa que só tem alimentos de origem animal:

Assinale a cadeia alimentar correta:

Resposta 
certa: C

Resposta 
certa: D
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História
4.º Ano | 3.º Bimestre
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também revela a
O trabalho
história

Roda de
Conversa

Você conhece alguns direitos e deveres do 
trabalhador?

Em outras épocas, os trabalhadores tinham os 
seus direitos garantidos?

Os trabalhadores que desempenham suas 
funções sem ter a carteira de trabalho assinada 
pelo empregador têm direitos garantidos por lei? 
Comente.

trabalhador?

seus direitos garantidos?

funções sem ter a carteira de trabalho assinada 

Professor: o direito do trabalhador é uma conquista recente,  iniciou o projeto no século XIX, mas a sua 
intensifi cação e consolidação ocorreu apenas no século XX. No Brasil, por exemplo, inicia-se com a Abolição da 
Escravidão e amplia-se com o aumento do trabalho urbano. 
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Antes da chegada dos negros, já existiam escravos no Brasil? 
Troque ideias com os colegas e registre.

a) Leia o texto a seguir.

Na época em que os portugueses começaram a colonização do Brasil, não 
existia mão de obra para a realização de trabalhos manuais. Diante disso, 
eles procuraram usar o trabalho dos índios nas lavouras; entretanto, essa 
escravidão não pôde ser levada adiante, pois os religiosos se colocaram 
em defesa dos índios condenando sua escravidão. Os portugueses foram 

à busca de negros na África, para submetê-los ao trabalho escravo em sua 
colônia. Deu-se, assim, a entrada dos escravos no Brasil. 

Os negros, trazidos do continente africano, eram transportados dentro 
dos porões dos navios negreiros. Após o desembarque, eles eram 

comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de 
forma cruel e desumana. 

Apesar dessa prática ser considerada normal do ponto de vista da 
maioria, havia aqueles que eram contra esse tipo de abuso. Estes eram 
os abolicionistas (grupo formado por literatos, religiosos, políticos e 

pessoas do povo); contudo, a prática permaneceu por quase 300 anos. 
O principal fator que manteve a escravidão por um longo período foi 
o econômico. A economia do país contava somente com o trabalho 

escravo para realizar as tarefas da roça e outras tão pesadas quanto elas. 

1

Hora do
desafi o

O trabalho escravo é uma mancha na 
história, tira do homem a dignidade de 
viver como cidadão que cumpre com 
seus deveres, tem direitos, sentimentos 
e coração!

Sim, os indígenas foram escravizados primeiramente pelos europeus que conquistaram as novas terras.
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As providências para a libertação dos escravos deveriam ser tomadas 
lentamente.

O primeiro passo foi dado em 1850, com a extinção do tráfi co negreiro. 
Vinte anos mais tarde, foi proclamada a Lei do Ventre Livre. Essa lei tornava 

livres os fi lhos de escravos que nascessem a partir de sua promulgação.
Em 1885, foi aprovada a lei Saraiva-Cotegipe ou dos Sexagenários, que 
benefi ciava os negros de mais de 65 anos. Foi em 13 de maio de 1888, 
com a Lei Áurea, que a liberdade total fi nalmente foi alcançada pelos 

negros no Brasil. Essa lei, assinada pela Princesa Isabel, abolia de vez a 
escravidão no Brasil.

ABOLIÇÃO da escravatura. Sua Pesquisa.com. 2004-2011. Disponível em: <http://www.
suapesquisa.com/historiadobrasil/abolicao.htm>. Acesso em: 16 ago. 2010. (Adaptado).

b) Quantos séculos durou a escravidão negra no Brasil?

c) O trabalho escravo acabou, com a abolição da escravatura? 
Troque ideias com os colegas e registre as conclusões.

 Leia o texto para responder. 

A escravidão muda de cor

Os imigrantes europeus e orientais que vieram substituir a mão de obra 
escrava recebiam um tratamento que se poderia considerar semelhante 

à escravidão. Na década de 1890, por exemplo, denunciavam-se em 
embaixadas estrangeiras as condições de vida a que eram submetidos 

os imigrantes europeus. Eram obrigados a comprar dos fazendeiros para 
quem trabalhavam as roupas que usavam, as ferramentas para o trabalho, 
a própria alimentação, de modo que ao fi m do mês, em vez de um salário, 
recebiam uma lista de dívidas que haviam contraído, o que os obrigava a 

continuar trabalhando para os mesmos patrões.
ESCRAVIDÃO ontem e hoje. Mania de História. 7 dez. 2008. Disponível em: <http://

maniadehistoria.wordpress.com/2008/12/page/2/>. Acesso em: 16 ago.2010. 
(Adaptado).

2

Três séculos.

Não, pois muitos negros não tinham para onde ir e continuaram durante muito tempo trabalhando para seus senhores. Ainda hoje há casos de 
desrespeito com o trabalhador e situações onde eles se tornam escravos por dívidas.
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a) Faça uma pesquisa sobre como se desenvolvia o trabalho na 
região de Indaiatuba nessa época.

b) Qual foi a contribuição dos índios, negros e imigrantes europeus 
para o desenvolvimento de Indaiatuba? Converse com o professor 
e os colegas sobre isso e anote as principais conclusões abaixo.

A situação descrita na questão anterior continua a existir. Desde 
1970, existem denúncias de que o trabalho escravo — apesar de 
constituir um crime — continua sendo praticado no Brasil. O método 
empregado é o mesmo que se usava com os imigrantes, ou seja, 
forçar o trabalhador a endividar-se, de modo que ele seja obrigado a 
trabalhar para pagar sua dívida. Para evitar fugas, capangas armados 
são espalhados nas fazendas, atuando como capitães do mato.

O trabalho escravo acontece principalmente nas 
usinas de cana e nas carvoarias. Pessoas com pouca 
instrução realizam atividades desgastantes, que 
colocam suas vidas em risco. Outro ponto que 
caracteriza o trabalho escravo é o fato de o salário 
ser bem inferior ao salário mínimo.

O TRABALHO escravo ainda existente no Brasil é uma ver-
gonha. Blog Brasil. [20--]. Disponível em: <http://www.

blogbrasil.com.br/o-trabalho-escravo-ainda-existente-no-
brasil-e-uma-vergonha/>. Acesso em: 10 dez. 2011.

3
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Os europeus viviam em sua maioria nas fazendas ligados às atividades agrícolas.

A cultura que envolve a gastronomia, a religião, danças, costumes, língua que enriqueceram a cultura indaiatubana.
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a) O trabalho escravo atualmente acontece somente na zona rural? 
Explique.

A escravidão no Brasil de hoje não se restringe às regiões rurais. Em 
21 de agosto de 2004, o Ministério do Trabalho pegou em fl agrante o 
uso de trabalho escravo numa confecção do Bom Retiro, um bairro na 
região central da capital paulista. Tratava-se de imigrantes ilegais – 

paraguaios, bolivianos e peruanos, submetidos a uma jornada de mais 
de 16 horas de trabalho, em condições degradantes e monitorados 

pelos donos da empresa por circuitos fechados de TV.
OLIVIERI, Antonio Carlos. Trabalho compulsório ainda existe no Brasil. UOL Educação. 

1996-2012. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/escravidao-
ontem-e-hoje-trabalho-compulsorio-ainda-existe-no-brasil.jhtm>. Acesso em 10 dez. 

2011.

b) Leia as notícias a seguir.

PREFEITURA DE INDAIATUBA RECEBE DENÚNCIA DE TRABALHO ESCRAVO 
EM OBRA DO JARDIM ESPLANADA II

 Esta semana, o Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Indaiatuba 
encontrou dois trabalhadores vivendo em condições precárias em uma 

obra localizada no Jardim Esplanada II. Dois pedreiros, vindos do Rio de 
Janeiro e de Guaratinguetá, foram contratados por uma construtora de 
São Paulo para construir a casa onde estão vivendo desde janeiro sem 
pagamento. O Departamento de Vigilância Sanitária foi até o local na 

quarta-feira e no dia seguinte acionou a Delegacia Regional do Trabalho 
para que sejam tomadas as providências necessárias. [...]

PREFEITURA de Indaiatuba recebe denúncia de trabalho escravo em obra do Jardim 
Esplanada II. ReporterBrasil, São Paulo, 13 mar. 2009.

O trabalho escravo envolve produtores e empresas de todo tipo 
e todo lugar, em vários cantos do Brasil. Casos de escravidão são 
noticiados em jornais nacionais e internacionais; não passa semana 
ou mês sem novo caso...

Não, há casos em cidades, com o trabalho de migrantes e até imigrantes ilegais (coreanos e bolivianos) em São Paulo.
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AROSIO, Ernesto. Trabalho escravo no Brasil. Pontifício Instituto das Missões Exteriores. 
Disponível em: <http://www.pime.org.br/mundoemissao/justicasocialbrasil.htm>.

Acesso em: 16 ago. 2010.
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c) Complete o quadro, comparando o trabalho escravo.

Do indígena Do negro Do imigrante Do trabalhador 
atual

Pesquise, com familiares e na internet, quais são os direitos dos 
trabalhadores nos dias atuais. Registre e socialize com os colegas.

a) Você sabia que, para cada direito, há também um dever? Troque 
ideias com o professor e os colegas e registre alguns deveres do 
trabalhador.

Com a ajuda do professor e dos colegas, faça uma relação das 
fábricas existentes no município.

4

5

Confuso, não entendia como 
antes era livre em seu lugar e 
agora era escravizado.

Pesquisar.

Pesquisar.

Agir com honestidade; Ter um bom comportamento; Guardar segredo profi ssional; Não praticar ato de indisciplina, 
ofensa ou lesivo à honra do empregador e a terceiros; 

Fora arrancado de sua terra 
natal para (sem família) ser 
escravo em uma terra distante.

Com sua família, fora 
enganado com a promessa de 
trabalho e salário, mas tinha 
uma dívida resultante da 
aquisição de material agrícola 
e mantimentos, feita com os 
donos das terras para quem 
trabalhavam.

Costuma ser enganado sobre as 
condições de trabalho e forma 
de pagamento.
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a) Faça uma entrevista com uma pessoa que seja trabalhadora de 
alguma dessas fábricas.

Qual a sua profi ssão?  ______________________________________

Há quantos anos trabalha na fábrica? _________________________

Gosta do que faz?  _________________________________________

Sempre teve registro em carteira de trabalho?  _________________

Por que isso é importante?  _________________________________

Quais os seus deveres como empregado?  ______________________

Quais os seus direitos?  _____________________________________

Com o crescimento da cidade, surge a necessidade de outros 
serviços para manter o funcionamento e a qualidade de vida da 
população. São os serviços públicos, oferecidos pela Prefeitura 
Municipal, aplicando o dinheiro da arrecadação dos impostos pagos 
pela população.

a) Que serviços a Prefeitura do município oferece à população?

b) Esses serviços correspondem às necessidades da população? 
O que mais o município poderia oferecer para melhorar a 
qualidade de vida? Converse com o professor e os colegas e 
registre suas conclusões a seguir.

6

Pessoal.

Exemplos: Saúde pública, moradia para pessoas em situação de risco, acompanhamento psicológico, educação, lazer, 
coleta de lixo, pavimentação de ruas.

Pessoal.
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c) Leia a lista a seguir e destaque, com lápis vermelho, os serviços 
que a Prefeitura oferta à população.

• Coleta de lixo, feita pelos lixeiros.

• Limpeza e varredura das ruas, calçadas e 
bueiros, feita pelos garis.

• Mantém em funcionamento a iluminação 
da cidade.

• Constrói e mantém em condições de 
funcionamento os postos de saúde e os 
hospitais públicos.

• Constrói e mantém em 
funcionamento creches e 
escolas.

• Faz a pavimentação de ruas.

• Cuida do saneamento básico 
da cidade.

• Mantém em perfeito funcionamento a 
estação de tratamento de água e esgoto.

• Constrói praças e parques, mantendo-os em condições de uso.

• Cuida da beleza física da cidade, como arborização, jardins, pinturas 
das ruas, faixas de pedestres, bancos de praças, etc.

• Cria formas para o bom funcionamento do 
trânsito, como a construção de viadutos e 

passarelas.

• Coloca telefones 
públicos e os mantém em 
funcionamento.

• Oferece bom atendimento aos cidadãos nos locais 
públicos e órgãos do governo.
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d) Você concorda com a afi rmação a seguir? Troque ideias com os 
colegas e justifi que sua resposta.

“Com ruas, alamedas, avenidas largas e muitas áreas verdes, bem 
como um imenso parque ecológico natural, Indaiatuba se destaca das 
outras cidades da região por oferecer uma das melhores qualidades de 
vida e serviços que são necessários a sua população.”

Faça uma pesquisa sobre o desemprego nos dias atuais, no Brasil, a 
partir de reportagens ou estudos. 

a) Monte um mural sobre o trabalho e o desemprego no Brasil.

b) Com o desemprego, aumenta a chamada economia informal, isto 
é, pessoas que trabalham sem registro em carteira de trabalho. 
Pode ser um camelô, uma manicure ou uma professora que dá 
aulas particulares.

7
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Pessoal, mas deve-se justifi car.
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c) Que tipo de trabalho informal está sendo retratado na imagem?

d) Liste os trabalhos informais existentes no município onde você 
mora.

Feira livre.

Feira livre, manicures, professores com aulas particulares, outros.
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Assinale a alternativa correta.

Sobre o trabalho escravo no Brasil, é possível concluir que: 

A (    ) acabou quando foi assinada a Lei Áurea.

B (    ) foi exterminado com a chegada dos imigrantes europeus no 
   Brasil.

C (    ) ainda existe nos dias atuais.

D (    ) nunca existiu no Brasil.

O documento mais importante para um trabalhador é:

A (    ) o registro de nascimento.

B (    ) a carteira de sáude.

C (    ) a carteira do clube.

D (    ) a carteira de trabalho. 

Pense e
Responda

Sobre o trabalho escravo no Brasil, é possível concluir que: 

O documento mais importante para um trabalhador é:

X

X
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Geografi a
4.º Ano | 3.º Bimestre
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com o

Uma cidade

do seu povo

cresce...
trabalho

Roda de
Conversa

Como o trabalho das pessoas in� ui na 
transformação dos espaços?

É possível imaginar que Indaiatuba já 
foi apenas o ponto de passagem de tropas nos 
caminhos para o Sul e para Cuiabá e Goiás?

E atualmente, quais são os tipos de 
trabalho existentes em Indaiatuba?

transformação dos espaços?transformação dos espaços?

foi apenas o ponto de passagem de tropas nos foi apenas o ponto de passagem de tropas nos 

trabalho existentes em Indaiatuba?trabalho existentes em Indaiatuba?

Professor, o enfoque deste bimestre é o trabalho agrícola da região e o crescimento urbano da cidade 
com as necessidades de adequação da moradia e comércio e boa relação com o meio ambiente.
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Escreva o nome de alguns bairros de Indaiatuba, localizados nas 
áreas pedidas: 

Norte Sul

Leste Oeste

Atualmente, Indaiatuba é um município progressista. Além da zona 
rural, ele é formado por vários bairros que compõem a zona urbana 
da cidade. Mas nem sempre foi assim...  

O povoado de Indaiatuba foi primeiramente um dos bairros rurais da 
Vila de Itu, ponto de passagem de tropas nos caminhos para o Sul e 

para as minas de Cuiabá e Goiás. O arraial aparece como Indayatiba já 
nos registros do censo de 1768, com uma pequena população que vivia, 
sobretudo, de suas roças de milho e feijão. Esse arraial também é citado 

como Cocaes, por causa dos seus campos de palmeiras indaiá.

Nessa época, o governo da Província de São Paulo implementou uma 
vigorosa política de incentivo à produção de açúcar para exportação, e 

Indaiatuba viu crescer o número de seus engenhos de tal modo que, por 

1

2

Hora do
desafi o

João na plantação. Pedro pedreiro na 
construção. Lúcia na indústria, sonhando 
com a habitação. O trabalho do povo 
modi� ca os espaços, vilas se transformam 
em cidades, mas... não se pode esquecer da 
preservação!

Jd. Brasil
Jd. Prof. Carlos Aldrovandi

Jd. Oliveira Camargo
Itaici

Jd. Morada do Sol
Jd. Paulista
Parque dos Colibris

Jd. Europa
Jd. Bela Vista
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volta de 1850, já não havia aqui um só córrego com queda sufi ciente para 
mover uma roda-d’água que não tivesse já a sua “fábrica de fazer açúcar”.
[...]

BREVE relato sobre a história de Indaiatuba. Fundação Pró-Memória de Indaiatuba. 
Disponivel em: <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/cidade/historia/>.

Acesso em: 22 set. 2010.

a) Pesquise quais são os produtos agrícolas cultivados na zona rural 
de Indaiatuba atualmente.

b) Pesquise ou entreviste agricultores da região sobre o uso de 
agrotóxicos e o preparo do solo para o cultivo de alguns produtos 
como: cana-de-açúcar, tomate, uva, acerola, batata, etc. 
Socialize com os colegas e complete o quadro a seguir.

Produtos Preparo do solo Uso de agrotóxicos

cana-de-açúcar

tomate

uva

acerola

batata

Café, algodão, batata, uva, morango, tomate, frango e leite. A uva é hoje a principal cultura agrícola do município. Fonte: <http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/desenvolvimento/economia/agricultura/>. Acesso em: 16 abr. 2012.

Calcário no solo, aração e gradagem

Roçagem, aração, gradagem, 
fertilizante e muda

Cava, adubação e plantio da muda

Mudas enxertadas em sulco e solo 
úmido

Solo arenoso,calcário no solo e aração.

Fungicida

Inseticidas, fungicidas, acaricidas

Acaricidas e inseticidas

Herbicidas

No momento da semeadura fungicida

Professor: Agrotóxicos são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e mesmo no ambiente doméstico: inseticidas, fungicidas, acaricidas, 
nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos, feitos para destruir os agentes que são considerados nocivos para a produção.
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c) O preparo do solo e o uso de agrotóxicos, da forma que os 
agricultores descreveram na entrevista, prejudicam o meio 
ambiente? Como? Troque ideias com os colegas e registre a 
conclusão.

Em torno das fazendas de açúcar foram se fi xando, desde o fi nal 
do século XVIII, pessoas que viviam do comércio e da fabricação 
artesanal de produtos para os habitantes próximos. Mais tarde, na 
segunda metade do século XIX, o café substituiu o açúcar como 
principal produto da nossa agricultura de exportação.

Com a expansão da economia da 
região, os espaços foram se modifi cando 
e em 1813, os moradores sentiram a 
necessidade de ampliar e reformar a 
capela.

Hoje ela é a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Candelária. Feita com 
estrutura de taipa, é um belo exemplo da 
arquitetura religiosa colonial paulista. Em 
volta de seu Largo a vila se estabeleceu, 
no século XIX. Dessa época são também 
o Casarão do Pau Preto, a Casa 
número 1 e o muro no beco da 
Matriz. Suas palmeiras e torres são 
do início do século XX.

Em torno da Matriz, foram sendo 
construídas as residências urbanas 
dos fazendeiros da Freguesia, hoje 
já demolidas, e ao redor as casas de 
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Sim. O excesso pode poluir água, ar e solo e gerar contaminação e intoxicação em animais e seres humanos.
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comerciantes, artesãos e trabalhadores livres. 
A cidade de Indaiatuba, atualmente, tem uma grande variedade de 

comércio ao seu dispor. Lojas de artesanato, automóveis, calçados, 
embalagens, informática, padarias, papelaria, fl oriculturas, presentes 
e muito mais.

BELO, Eliana. História de Indaiatuba. Disponível em: <http://historiadeindaiatuba.
blogspot.com/2009_02_01_archive.html>. Acesso em: 9 set. 2010.

a) Faça uma pesquisa de lojas e casas comerciais que antigamente 
atendiam às necessidades da população e atualmente não 
existem mais.

b) Como o comércio da cidade se transformou para atender às 
necessidades da população. Existem casas de comércio que se 
modernizaram para acompanhar o progresso da região?

Loja Imperatiz, Supermercado Supertuba, Boutique dos Calçados, Wanel, Novidades Indaiá, etc.

Casa Feres, Sapataria São Vicente, Tóquio, Supermercado Sumerbol, Pistoni, etc.
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Com o fi nal do Império, a cidade passou a contar com dois centros: 
um religioso, no Largo da Matriz, e um civil, no Largo da Cadeia, 
atualmente Praça Prudente de Moraes. Nele se instalaram a 
Câmara, a Prefeitura e a Cadeia, em um prédio no centro da 
praça, demolido em 1962.

Em 1873 foram inauguradas as 
estações de trem de Itaici e Pimenta, 
pontos da ferrovia que ligava Jundiaí 

a Itu. A primeira estação de trem 
na cidade foi construída em 1880, 
com verba da comunidade. O prédio 
principal dessa estação, hoje Museu 
Ferroviário, foi inaugurado em 1911.

a) Converse com familiares ou idosos da comunidade e investigue 
como as pessoas se locomoviam de um lugar para outro, para 
trabalhar, vender e adquirir produtos, visitar amigos e parentes, 
etc.

b) Utilizando os dados coletados, produza um texto comparando as 
formas de locomoção de antigamente com a dos dias atuais.

4

[S
.I

.]
/w

w
w

.m
us

eu
da

pe
ss

oa
.n

et

A pé, a cavalo, de carroça, de locomotiva, de bicicleta, de ônibus, de carro (atualmente).

Antigamente, as pessoas utilizavam cavalos e carroças, e conseguiam percorrer em 1 dia no máximo 40 km; com a locomotiva a vapor, eles 
percorriam 40 km em 1 hora; e agora, com o carro (dependendo da velocidade), pode-se percorrer essa distância em menos de 30 minutos. 
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Pensando no futuro, inicia-se no século XIX o projeto urbanístico da 
cidade, com um traçado quadriculado. Esse traçado mantém-se no 
centro da cidade e nos bairros mais antigos até hoje.

Em 1950, havia 11 253 habitantes no município. Em 1964, 
eram 22 928. A partir daí, o crescimento acelerou-se, baseado 
principalmente na expansão da indústria e de serviços. Em 1991, o 
censo registrou 92 700 pessoas, número que em 2000 saltou para 
146 829, e continua crescendo.
Nos anos sessenta do século XX, implantou-se um plano diretor 
assinado por Jorge Wilheim, que guiou ordenadamente a expansão 
urbana até a década de oitenta. Então, com seu crescimento acelerado 
por grandes ondas de migração, o projeto encontrou seu limite.

5
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Indaiatuba na década de 1940 – acervo da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba.
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Hoje, a cidade 
apresenta 
um Parque 
Ecológico como 
principal vetor 
urbanístico 
para o 
crescimento 
futuro da 
cidade. Esse 
projeto orienta 
a expansão 
urbana de 
Indaiatuba, o 
que favoreceu 
a ligação da 
cidade antiga, hoje na zona norte, à recém-criada zona sul da cidade, 
conhecida como Morada do Sol, apresentando uma bela paisagem 
urbana e ampliando sobremaneira a qualidade de vida de toda a 
comunidade.

KOYAMA, Adriana Carvalho. História de Indaiatuba. [1999]. Disponível em: <http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/cidade/historia>. Acesso em: 10 ago. 2010.

a) Comente a seguinte afi rmação, dizendo se ela é falsa ou 
verdadeira e por quê.

Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles já 
se preocupavam com o crescimento futuro das cidades. Por isso, 
projetavam ruas e avenidas largas, com espaço reservados para o lazer, 
para construções de escolas, postos de saúde e outras benfeitorias que 
melhoram a vida do cidadão.
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Afi rmação falsa: na época, eles não se preocupavam com o crescimento futuro, mas sim com a organização do espaço. Como a cidade de Salvador, que 
foi organizada de maneira que a cidade alta abrigava a parte habitacional e administrativa, e a parte baixa as áreas comercial e portuária, lembrando a 
organização das principais cidades portuguesas, como Lisboa, Porto e Coimbra, de origem na Antiguidade e época medieval. Fonte: <http://arqnobrasil.
wordpress.com/arquitetura-colonial1/>. Acesso em: 11 jun. 2012.
No Brasil, desde Martim Afonso houve tentativa de impor regras de organização para as cidades, mas predominou a desordem urbana, como diz o Dr. 
Nestor Goulart Reis. Fonte: <http://cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_10/vilacolonial.html>. Acesso em 11 jun. 2012.
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b) E em Indaiatuba, você acha que os colonizadores fi zeram um 
projeto urbanístico antes de iniciar as construções das casas, 
igrejas e ruas? Escreva um pequeno texto sobre isso. Peça ajuda 
ao professor.
Sim, pelas formas regulares do arruamento.
No fi nal do século XVIII, no início do povoamento do bairro de Indaiatuba, os irmãos Pedro Gonçalves e Joaquim Gonçalves fi zeram um Engenho, 
começou a construção da Igreja Matriz, posicionada a uma quadra dali (ambos de face leste). Na primeira metade do século XIX, João de Campos 
Bicudo, foi responsável pela continuidade do arruamento (segundo relatos, ele se distinguiu como agrimensor e mecânico, mesmo sem estudo na área) 
até a chegada da ferrovia, em meados do século XX.
Veja mais detalhes no texto “Olhar a paisagem urbana de Indaiatuba”,  de Adriana Carvalho Koyama, do Pro-Memória.
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c) Faça as operações necessárias para descobrir de quanto foi o 
aumento da população de Indaiatuba nos últimos cinquenta 
anos.

Em 1950 havia:________________________ habitantes

Em 1964 havia:________________________ habitantes

Em 1991 havia:________________________ habitantes

Em 2000 havia:________________________ habitantes 

ano CM DM UM C D U
2000
1950

resultado

ano CM DM UM C D U
1964
1950

resultado

ano CM DM UM C D U
1991
1964

resultado

ano CM DM UM C D U
2000
1991

resultado

1 4 6 8 2 9

1 1 2 5 3

1 3 5 5 7 6

2 2 9 2 8

1 1 2 5 3

1 1 6 7 5

9 2 7 0 0

2 2 9 2 8

6 9 7 7 2

1 4 6 8 2 9

9 2 7 0 0

5 4 1 2 9

11 253

22 928

92 700

146 829
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d) Coloque os dados sobre o crescimento populacional, apresentados 
no texto, em um gráfi co de barras, em seu caderno.

e) Qual foi o período em que houve o maior aumento da população 
de Indaiatuba? Por que isso ocorreu? Converse com seus colegas.

Indaiatuba é uma bela cidade, as pessoas que nela moram são bem 
educadas e caprichosas. Discuta com o professor e os colegas:

a) Quando você visita um local pela primeira vez, o que faz você 
acreditar que as pessoas que frequentam esse lugar são bem 
educadas ou não?

b) Observou se existem recipientes próprios para depositar o lixo, 
nos lugares públicos que você visitou? O lixo é separado para a 
reciclagem?

c) E em sua casa, você e seus familiares têm esse hábito?

d) O caminhão que recolhe o lixo para ser reciclado passa em 
frente a sua residência?

6

Veja modelo no Livro do Professor.

1964 a 1991; devido ao processo migratório.

Se não há lixo no chão ou pichações. 

Sim. Apenas em alguns lugares.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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Leia o texto a seguir:

Muitas pessoas ainda não têm uma dimensão de como o planeta Terra 
sofre com ações danosas do homem. Entre elas, uma pode ser a mais 
perigosa e vem acontecendo em progressão nos últimos 150 anos. 

Trata-se do temível aquecimento global, um fenômeno climático que 
causa o aumento da temperatura média da superfície do planeta. 

Dentre várias razões, o desmatamento desenfreado, a poluição de rios, 
mares e outros espaços ambientais, podem gerar o efeito estufa que, 
consequentemente, eleva a temperatura do planeta. A partir desses 
fatores, podemos presenciar a manifestação da natureza por meio de 
furacões que destroem cidades inteiras e ondas gigantes que matam 

milhares de pessoas. Também podemos notar que o aquecimento 
global gera o derretimento das calotas polares, que por sua vez, 

causa o aumento do nível dos oceanos, fazendo com que boa parte 
das cidades litorâneas desapareça. Diante da exposição de fatos, 

fi ca notório que a ação do homem em seu próprio hábitat tem sido 
extremamente prejudicial, podendo ocorrer escassez de água e uma 
evidente falta de produtos naturais. É possível, então, prever que a 

vida na Terra será quase impraticável se o homem não se conscientizar 
de que precisa mudar seus hábitos, como: economizar água, poupar 

lagos, rios e mares de dejetos poluentes.

SOUZA E SILVA, Ana Paula. Preservação Ambiental: Um exemplo de um lutador. 
9 maio 2007. Disponível em: <http://pt.shvoong.com/social-sciences/795110-

preserva%C3%A7%C3%A3o-ambiental-um-exemplo-um/>. Acesso em: 11 ago. 2010. 
(Adaptado).

a) Que atitudes da administração pública do município de 
Indaiatuba demonstram preocupação com o meio ambiente? 
Troque ideias com os colegas e registre.

7

Criação de ecopontos, limpeza de praças e vias públicas, limpeza de córregos e bueiros, educação ambiental nas escolas.
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b) Liste atitudes que devem ser tomadas por você e pelos seus 
familiares para preservar o meio ambiente.

c) Escreva um lembrete para fi xar na geladeira da sua casa, 
indicando uma atitude que favoreça a preservação do meio 
ambiente. Utilize o espaço abaixo para fazer um rascunho e, 
depois de revisado, passe-o a limpo em uma folha de papel.

Pessoal, mas estimule a participação e troca de ideias.

Pessoal, mas estimule a participação e troca de ideias.
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Assinale a alternativa correta.

Para que uma cidade cresça ordenadamente é preciso:

A (    ) ter um plano urbanístico.

B (    ) abrir ruas e estradas em qualquer lugar.

C (    ) construir prédios.

D (    ) poluir os rios.

Uma cidade preocupada com o meio ambiente:

A (    ) corta todas as árvores.

B (    ) mantém limpos lagos e rios.

C (    ) queima as � orestas.

D (    ) polui o ar.   

Pense e
Responda

Para que uma cidade cresça ordenadamente é preciso:

Uma cidade preocupada com o meio ambiente:

Resposta 
certa: A

Resposta 
certa: B



151

Caderno 
de leitura



Leia mais 

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS

Revista de Divulgação Científica para 
Crianças

A Ciência Hoje das Crianças n.º 205 conta 
sobre descobertas científicas em uma linguagem 
fácil para as crianças compreenderem. Esta 
edição, além de muitas reportagens curiosas, 
traz o texto “Cartas a Lobato”, e na última parte 
da revista, as cartas que os leitores escrevem 
para o editor opinando, elogiando, criticando e 
pedindo reportagens sobre algum assunto que 
gostariam de ver publicado.

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS

Revista de Divulgação Científica para 
Crianças

A Ciência Hoje das Crianças n.º 198 traz 
assuntos divertidos e importantes, de um jeito 
simples para as crianças saberem de todas as 
novidades importantes! “O céu dos índios” conta 
como é a astronomia desse povo e como os 
indígenas a utilizam no seu dia a dia, enquanto 
ela faz parte das suas lendas, crenças, da própria 
cultura!

[S
.I

.]
/C

iê
nc

ia
 H

oj
e 

D
as

 C
ri

an
ça

s
[S

.I
.]

/C
iê

nc
ia

 H
oj

e 
D

as
 C

ri
an

ça
s

152



INDAIATUBA

História e memórias da antiga Freguesia de Cocaes e dos anos 
que se sucederam desde então

Em uma narrativa concisa e fluente, 
a autora leva o leitor a uma viagem pelos 
primórdios da Freguesia de Cocaes, 
passando pelas origens indígenas, 
religiosas, arquitetônicas até a urbanização 
e modernização da cidade. “O livro pretende 
perceber como os movimentos históricos 
imprimem marcas, criam acontecimentos e 
possibilitam diferentes leituras das memórias 
sobre o passado, registradas em relatos e 
presentes no patrimônio urbano e rural de 
Indaiatuba”, destaca Adriana Koyama. A leitura 
desse livro fará o leitor sonhar que também fez 
parte do nascimento da cidade, que viveu e participou de sua evolução, 
vivendo em cada período da história do Brasil! 

CONEXÕES: GENTE

Descubra as conexões através de perguntas e respostas

Livro em formato interativo que permite 
ao leitor participar de uma jornada traçando 
sua própria rota. Os atalhos levam a painéis 
variados, que contêm informações importantes. 
Os módulos de verificação e teste aprofundam 
a informação inicial. E os botões de desvio 
possibilitam a consulta de novos painéis ao longo 
do caminho. Trata sobre as pessoas, utilizando 
uma linguagem dinâmica e atual e que trazem 
fotos, ilustrações e gráficos além de sugestões 
de experiências e brincadeiras que facilitam o 
entendimento do tema.
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Ele tem bico, mas não é ave. Nada muito bem, 
mas não é peixe. A fêmea bota ovos, mas também 
amamenta os fi lhotes.

O que é,
o que é?
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Esse bicho, que vive na Austrália e na Tasmânia, reúne 
características de muitos outros, mas é um mamífero de carteirinha. E aí? 
Conseguiu descobrir que animal é esse? De tão diferente, o ornitorrinco 
parece até um brinquedo, mas é bom fi car ligado! Como defesa, os machos 
produzem um veneno único e uma só picada pode causar uma dor e tanto.

Meio de vida
Cada parte do corpo do ornitorrinco tem uma função. Como ele mora 

em regiões próximas a rios, córregos, lagoas e lagos, tem membranas entre 
os dedos e cauda achatada que o ajudam a nadar. Para não morrer de 
frio, algumas partes desse animal são cobertas por uma “roupa” especial, 
que o mantém aquecido. O bico, que lembra o bico de um pato, ajuda o 
ornitorrinco na hora de caçar alimentos nos rios e lagos. Segundo a bióloga 
do Zoológico de São Paulo, Tania Dubovicky, enquanto está sob água, 
ele vai reservando a comida nas bochechas para poder comê-la quando 
voltar à superfície. E sabe o que não pode faltar no cardápio desse bicho? 
Crustáceos, peixes, insetos e vermes! Argh!

Superprotetora
A fêmea dessa espécie é uma mãezona daquelas! Quando vai botar os 

ovos, normalmente dois, ela já prepara um espaço para receber os fi lhotes. 
Depois de muito cavar, a toca é forrada por folhas e outros materiais 
macios para aconchegar os pequenos. Durante o período em que estão 
dentro do ovo (que dura cerca de dez dias) e sendo amamentados (cerca de 
quatro meses) os ornitorrincos fi cam abrigados nessas tocas. A fêmea só sai 
do ninho quando precisa se alimentar. Mas, antes disso, ela cria barreiras 
para evitar que animais, ou até mesmo que os homens, façam mal aos seus 
fi lhotes.

PINHEIRO, Thais. O que é, o que é? TAM kids nas nuvens, São Paulo, mar./abr. 2010.
p. 6-7.

Esse bicho, que vive na Austrália e na Tasmânia, reúne 
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O homem em números

Neste exato momento em que você está 
sentado, tranquilo, começando a leitura desta 
página, seu corpo, um complexo e efi cientíssimo 
organismo de múltiplas capacidades, funciona 
a todo vapor para que você continue vivo. 
Conscientemente, você está usando apenas os olhos 
e o cérebro, mas veja bem: coração, pulmões, 
sistema digestivo, os sentidos, tudo continua 
trabalhando. De uma forma geral, os mamíferos 
foram dotados dos organismos mais efi cientes 
entre todos os animais, mas o do homem é o mais 
sofi sticado. Graças a ele, você faz coisas que nem 
imagina ser capaz. Leia com atenção os números 
apresentados nesta reportagem e acredite: o Homo 
sapiens é realmente uma maravilha. 

O homem apresenta uma característica rara 
entre os animais: seus pelos da cabeça crescem sem 
parar, mais ou menos 12 cm por ano. São os loiros 
os que apresentam mais densidade capilar, 140 000 
fi os em média. Um fi o de cabelo pode suportar 
até 100 g de peso, sem se romper. Uma trança 
feita com os belos e suaves cabelos loiros da Vera 
Fischer permitiria que 140 atletas, dos mais fortes, 
disputassem um cabo de guerra dos mais violentos. 

Os nervos são um sistema de comunicação 
de mão dupla: levam informações de todas as 
partes do corpo para o cérebro e vice-versa. 
Essas informações correm a 320 quilômetros por 
hora, mais do que Ayrton Senna em seus dias mais 
delirantes. Se ainda assim você acha que não 
é muito, pense bem: o impulso nervoso tem de 
viajar no máximo 2 metros. Pois isso ele faz em 
fantásticos 0,0000062 segundos. Para perceber tudo 
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o que uma delicada 
fl or tem de bonito, 
milhões de impulsos 
são transmitidos das 
mãos, do nariz, dos 
olhos para o cérebro, 
e do cérebro para 
as mãos, os olhos, o 
nariz. Tudo ao mesmo 
tempo. Quando 
você pega a fl or e a 
aproxima do rosto, é como se desse 
o sinal de largada para um grande prêmio de Fórmula 1 em que 
milhares de concorrentes correm velozmente em todas as direções, 
no limite máximo, sem que ninguém arranhe ninguém. 

Não parece, mas o olho humano tem quase o tamanho de uma 
bola de pingue-pongue. É uma sofi sticadíssima câmera que japonês 
algum ousou imaginar, capaz de traduzir 1 500 000 mensagens 
simultaneamente, que o cérebro processa sem parar. Graças a isso, 
enxergamos o mundo tal como é, com seus milhares de nuances 
coloridas.

Cada vez que você respira, leva para os pulmões ar sufi ciente 
para encher uma bola de basquete. Esse ar imediatamente se divide 
entre 300 milhões de pequeníssimos sacos, chamados alvéolos. 
Infl ados, eles apresentam uma superfície de 55 metros quadrados. 
Isso signifi ca que quando inspiramos somos trinta vezes maiores por 
dentro do que por fora. Pode?

Apesar de serem formados basicamente de água, os ossos são 
duros como o granito. Um pulinho de nada submete os ossos da perna 
a mais de 1 tonelada de pressão por centímetro quadrado. Imagine o 
que não é preciso fazer para que aconteça uma fratura. 

Uma pessoa de porte médio tem mais ou menos 5,5 litros de 
sangue. O coração, que tem o tamanho de um punho fechado, faz 
esse sangue girar pelo corpo mais de mil vezes por dia. O esforço 
necessário para conseguir isso daria para suspender o corpo inteiro 
a uma altura de 1 600 metros. As pulsações de seu coração ao longo 
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de sua vida representa a força capaz de colocar 
em órbita, a 260 quilômetros, um satélite de 1 
tonelada. 

O sangue que sai de um ferimento está 
escapando de uma incrível rede de canais que passa 
por todo o corpo. Com diâmetros que variam de 2,5 
centímetros das grandes artérias como a aorta, até 
centésimos de milímetro nos vasos capilares, a 
malha sanguínea estende-se por inacreditáveis 96 000 
quilômetros. Alinhados, eles dariam duas voltas e 
meia em torno da terra. 

Cada dia caminhamos mais ou menos 13 
quilômetros, dando 20 mil passos que movimentam 
centenas de músculos. Se fosse possível concentrar 
todo esse esforço num só momento, qualquer um 
poderia bancar o He-man e levantar um caminhão 
de algumas dezenas de toneladas com maior 
facilidade. 

É no cérebro que está a qualidade que nos 
faz defi nitivamente diferentes de todos os outros 
animais: a inteligência. Logo, é no cérebro que 
estão as maiores maravilhas de nosso corpo. Não 
fi que pensando quantos bits de informação seu 
cérebro processa por segundo — esteja certo de que 
ele perde feio para qualquer grande computador. 
Lembre-se apenas que, graças à sua especial 
arquitetura, seu cérebro oferece as informações 
que processa a 1+ 800 zeros (isso mesmo, o número 
1 seguido de 800 zeros) caminhos diferentes a 
percorrer. Pode-se concluir que, há muito, mas 
muiiiiiito mais possibilidades no cérebro do que 
qualquer computador é capaz de imaginar (se é que 
computador imagina alguma coisa).

O HOMEM em números. Superinteressante, 10. ed., jul. 1988. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/superarquivo/1988/con-

teudo_111221.shtml>. Acesso em: 9 set. 2010.er
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População se adapta ao fim das sacolas 
plásticas nos mercados

A National Geographic Brasil on-line esteve em dois 
supermercados paulistanos para saber como os consumidores estão 
se adaptando à mudança

“Atenção senhores clientes, informamos que a partir do dia 25 de 
janeiro não forneceremos mais sacolas plásticas gratuitas. Obrigado”. 
Avisos sonoros soam nos supermercados da capital paulista com a 
intenção de preparar os consumidores para a suspensão da distribuição 
gratuita das sacolas plásticas. As grandes redes de varejo também têm 
cartazes e banners que anunciam a mudança e incentivam os clientes 
a mudar seu hábito.

A National Geographic Brasil on-line visitou na quarta-feira (18) 
dois supermercados em São Paulo: um que já suspendeu a distribuição 
das sacolas plásticas e outro que ainda dá sacolas de plástico comuns 
aos clientes no caixa.

A professora aposentada Rosemary Mota Ravanini, que fazia compras 
em um dos supermercados, é a favor da mudança. “Já passou da hora 
de os supermercados abolirem as sacolas plásticas, pois elas demoram 
muito tempo para se decompor na terra”, disse Rosemary. “Eu sou a 
favor da retirada das sacolinhas. Minha fi lha é ecologista, então ela me 
deu várias sacolas retornáveis, que utilizo sempre que venho aqui.”

M
ad

al
en

a 
Le

le
s/

 N
AT

IO
N

AL
 G

EO
G

RA
PH

IC
 B

RA
SI

L 
O

N
LI

N
E

159



Consumidores são pegos de surpresa, às vezes, ao descobrir 
que precisam pagar pelas sacolinhas plásticas. “Eu estava passando 
por aqui e decidi comprar um pãozinho e quando fui pagar, descobri 
que a sacolinha também era cobrada”, contou a dona de casa Liliana 
Francesquini Freire, que não concorda com o fi m das sacolinhas. “A 
gente reaproveita as sacolas plásticas como saquinho de lixo, por 
exemplo”, completou.

Quando chegam ao caixa, há clientes que lembram que não 
trouxeram uma sacola reutilizável, caixa ou carrinho de compras. 
“Ecologicamente eu acho bacana, mas atrapalha um pouco, porque você 
sempre encontrava sacolas plásticas nos caixas do mercado”, afi rma o 
publicitário Aldo Valentino. “Eu procuro me adaptar. Às vezes eu me 
esqueço de trazer a sacola retornável e acabo comprando outras, por 
isso, já tenho mais de dez”.

No supermercado Andorinha, no bairro Cachoeirinha, Zona Norte da 
capital, a maior parte dos clientes ainda utilizava as sacolas plásticas. 
Na visita à loja, no dia 18 de janeiro, as sacolas plásticas comuns ainda 
estavam sendo distribuídas no caixa. A cada dez minutos, um aviso 
sonoro na loja dizia que a partir do dia 25 de janeiro, as sacolinhas 
não estariam mais disponíveis. As sacolas retornáveis ainda são pouco 
expostas nos 77 caixas do mercado.

Adaptado às mudanças, o perito judicial José Alberto de Matos não 
usa sacolas plásticas há mais de seis meses. Mesmo tendo esquecido 
suas sacolas retornáveis, utilizou as caixas de papelão oferecidas pela 
loja para embalar suas compras. “Eu acho essa iniciativa perfeita. A 
gente tem que ajudar o meio ambiente, pois sabemos que as sacolas 
plásticas são bastante agressivas à natureza”, contou Matos. 

A dona de casa Katia Scarpin Silva critica a mudança. “Eu acho 
que isso é um lobby dos empresários dos supermercados, para não mais 
fornecerem as sacolinhas plásticas gratuitamente”, diz. “Eu não vou 
ter o trabalho de trazer uma sacola retornável para o supermercado, 
vou continuar comprando as plásticas.”

GUERRA, Olavo. População se adapta ao fi m das sacolas plásticas nos mercados. National 
geographic Brasil on-line. 8 fev. 2012. Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/

materias/populacao-se-adapta-ao-fi m-das-sacolas-plasticas>. Acesso em: 22 maio 2010. 
(Adaptado).
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