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APOSTILA - TEMA SAÚDE 

Caro colega professor! 

Estamos iniciando mais uma etapa do nosso trabalho, e com ele um tema de 
suma importância para o nosso cotidiano: Saúde! 

É muito bom ter você como parceiro, pois tenho certeza que juntos iremos 
proporcionar aos nossos alunos aulas mais motivadas e diversificadas! 

Acredito que as oficinas contribuíram para esclarecer sobre uma rotina em sala 
de aula, onde momentos importantes do processo ensino e aprendizagem devem ser 
garantidos. 

É importante lembrar que este mês trabalharemos com a confecção de um 
ALMANAQUE e as sugestões encontram-se na apostila. 

Estou à disposição no telefone 3902-1011. 

Bom trabalho! 

 

        OBJETIVO GERAL: 
• Reconhecer o que é saúde, relacionando-a ao bem estar físico, mental e social, 
utilizando-se de medidas práticas de prevenção e proteção da mesma.  
 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Ler com autonomia diferentes textos, sabendo identificar principalmente nos gêneros 

informativos e instrucionais, suas características e finalidades, selecionando 
estratégias adequadas para interpretá-los. 

• Usar a linguagem oral com eficácia, adequando-a as situações comunicativas do 
cotidiano. 

• Ler, redigir e revisar os textos produzidos (instrucionais e informativos), percebendo 
sua estrutura, valendo-se da ajuda do professor. 

• Utilizar as estratégias de leitura para interpretar textos orais e escritos. 
• Reconhecer elementos gramaticais e ortográficos, aplicando-os em suas diferentes 

situações de uso e produções escritas. 
• Utilizar o calendário para medir o tempo. 
•  Compreender as regras do sistema de numeração decimal, para ler,escrever, 

comparar e ordenar números naturais fazendo sempre uso do material dourado. 
• Resolver situações-problema significativas, percebendo a necessidade de leitura 

cuidadosa dos enunciados e seleção de estratégias para resolução das mesmas. 
• Definir e identificar alguns polígonos, reconhecendo seus lados e vértices. 
• Perceber com o auxílio do material dourado como é formada a ordem da unidade de 

milhar. 
• Reconhecer a importância da boa alimentação para a formação do sistema ósseo. 
• Relacionar a boa alimentação  à maneira correta de promover a saúde. 
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• Distinguir as diferentes paisagens que existem no município: natural e cultural, 
percebendo as diferenças existentes entre elas. 

• Refletir sobre as condições de saúde no Brasil durante o período colonial. 
• Analisar a atuação dos órgãos de saúde da cidade de Anápolis, bem como o 

desenvolvimento da mesma na história do nosso município. 
• Conhecer vida e obra do artista Milton Costa. 
• Desenvolver atitudes de preservação da vida pessoal e coletiva. 
• Participar de atividades físicas e culturais que desenvolvam a saúde física e mental. 

 
CONTEÚDOS 
• Artigo 
• Substantivo próprio, comum e coletivo (revisão). 
• S/SS 
• C/Ç 
• Som do R 
• Mais / Mas 
• Leitura, produção e revisão de textos informativos e instrucionais. 
• Calendário. 
• Sistema de Numeração Decimal: Unidade de Milhar. 
• Formas geométricas planas: polígonos. 
• Situações-problema envolvendo adição e subtração. 
• Ossos, articulação e músculos. 
• Alimentação 
• As doenças contagiosas  da época do Brasil Colonial. 
• As condições de saúde  na história do município de Anápolis. 
• As paisagens do município: natural e cultural. 
• Vida e obra do artista Milton  Dacosta. 

 
RECURCOS DIDÁTICOS 
• Aparelho de som – CD. 
• Cópias fotocopiadas ou impressas. 
• Mapa do sistema ósseo ou réplica do esqueleto. 
• Material dourado. 
• Jornais, gibis e revistas. 
• Textos variados 

 
AVALIAÇÃO 

Os alunos serão observados através das atividades propostas em sala de aula, dos 
registros escritos, participação  e habilidades da ficha avaliativa. 

 
 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES METODOLÓGICAS – 4º Ano - TE MA SAÚDE 
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 Olá pessoal! Estamos iniciando o mês de março e com ele um novo tema, que 

por sinal é de suma importância para nossa vida: S-A -Ú- D-E. Vamos aprender um 
pouco de como cuidar bem do nosso corpo, afinal não é bom ficar doente. Quem gosta 
de ir ao médico e receber aquelas picadinhas doloridas das injeções?  Por isso 
precisamos cuidar bem da nossa saúde, em todos os sentidos.  

 Que tal começarmos estudando o nosso sistema ósseo? Para isso vamos 
cantar e nos movimentar ao som do ROCK DAS CAVEIRAS. Não se assustem! Elas 
são super divertidas! Vamos lá? 

 
Professor – Motivando: Se sua escola dispuser, leve o esqueleto para a sala de aula.  
Proponha um diálogo bem “horripilante”: quem já teve oportunidade de ver uma 
caveira? Não se assustem! A caveira nada mais é que o conjunto de ossos que 
formam o crânio. Mas porque será que algumas pessoas têm medo dela? Afinal esses 
ossos “horríveis” têm uma função muito importante: Proteger nosso cérebro e outros 
órgãos que se encontram dentro do crânio. Mas vamos ver agora, como essas 
criaturas que nos metem tanto medo, podem ser até divertidas. 

 
Momento da leitura: Faça cópia da música, distribua para seus alunos. Cantem 
acompanhando a música no CD. Em seguida peça que cantem e dancem sugerindo 
uma coreografia. Esta é uma música bem conhecida deles, com certeza eles vão 
saber alguns passos e como este é um momento de descontração, deixe que criem 
suas coreografias, que poderão ser apresentadas posteriormente para toda a escola. 

 

                                                                                                        Dança das caveiras 

                                                                                          Roberto de Freitas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Disponível : http://pt.wikibooks.org/wiki/Brincadeiras_a_qualque r_hora/Dan%C3%A7a_das_caveiras 
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Tumbalacatumba 

                                                                                                          Xuxa 

 Tumbalacatumba 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta... 

Quando o relógio bate a uma, 
Todas as caveiras saem da tumba; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as duas, 
Todas as caveiras pintam as unhas; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as três, 
Todas as caveiras imitam chinês; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as quatro, 
Todas as caveiras tiram retrato; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as cinco, 
Todas as caveiras apertam os cintos; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as seis, 
Todas as caveiras jogam xadrez; 
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Todas as caveiras jogam xadrez; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as sete, 
Todas as caveiras imitam a Ivete; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as oito, 
Todas as caveiras comem biscoito; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as nove, 
Todas as caveiras vestem short; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as dez, 
Todas as caveiras comem pasteis; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as onze, 
Todas as caveiras se escondem; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta. 

Quando o relógio bate as doze, 
Todas as caveiras voltam pra tumba; 

Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba tumba ta, 
Tumbalacatumba  
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Bate – Papo: Se possível, use o esqueleto real ou cartaz do mesmo e converse com 
seus alunos sobre o sistema ósseo. Explique a importância dos ossos para a formação 
do corpo, não se esquecendo de retratar o tema do mês durante esta conversa, afinal 
ossos saudáveis requer boa alimentação, exercícios físicos, banhos de sol etc. Pergunte 
a seus alunos se sabem quantos ossos formam o corpo humano, quais ossos do corpo 
eles conhecem, se alguém já teve alguma fratura óssea, quanto tempo ficou 
impossibilitado de andar por causa disso, etc. Enfatize a importância do esqueleto para 
a sustentação do corpo. 

 
Registro do Bate – Papo: Nosso colega abaixo dançou tanto o rock das caveiras que 
acabou se desarticulando todo. Vamos ajudá-lo a se recompor novamente. Afinal 
esqueleto sem ossos não pára em pé, não é verdade. Recorte e monte o esqueleto 
abaixo. 
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ATIVIDADES 

OSSOS: O ESQUELETO 
 

      Você com certeza é uma criança saudável, que brinca, se movimenta... e deve 
adorar praticar esportes, fazer embaixadinhas ! Mas o que o corpo precisa ter para que 
alguém possa fazer embaixadas? 

Primeiro, para ficar de pé, é preciso ter ossos. A não ser que você seja um 
boneco inflável. E por falar em ossos... é preciso um batalhão deles para compor um 
ser humano. O esqueleto é formado por 200 ossos! Ele é a estrutura do corpo, quem dá 
força ao organismo e protege os órgãos internos. Com um grande espírito de equipe, os 
ossos trabalham todo o tempo em conjunto, e têm uma boa ajuda das cartilagens, que 
são os tecidos mais maleáveis que ajudam na ligação entre os ossos. 

Vamos então fazer uma viagem por alguns ossos do nosso corpo? 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Crânio : é o conjunto de ossos que envolvem e protegem o cérebro. Ao crânio está 
encaixada a mandíbula, que se mexe quando você mastiga, ri, conversa, etc. 
A clavícula é o osso que envolve o pescoço e os ombros, sendo muito fácil de quebrar. 
As escápulas (antigamente chamadas de omoplatas) sustentam os ombros. Se 
fôssemos anjos, as asas cresceriam aí. 
Os 12 pares de costelas são um grupo especial no batalhão dos ossos. Elas são os 
seguranças do coração e do pulmão. Para proteger esses órgãos, elas formam a caixa 
torácica, com a ajuda do esterno, o osso do peito. As costelas são elásticas e se 
movimentam quando enchemos o pulmão de ar. 
Coluna vertebral (espinha dorsal): também é flexível. Ainda bem , pois se não fosse, 
como você amarraria o sapato? Como olharia para trás, quando seu melhor amigo está 
chamando você? A coluna é formada por uma porção de ossinhos chamados vértebras, 
empilhados um em cima do outro, com a ajuda de articulações e ligamentos. O nome do 
último ossinho da coluna vertebral é cóccix.  
Outro conjunto de ossos forma a bacia, nossa "cadeira" natural. Fazem parte dela os 
ossos do quadril - protetores dos nossos rins, por exemplo.  
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Um esqueleto não se move sozinho (a não ser em desenho animado). Para todos os 
nossos movimentos: andar, comer, escrever... Precisamos dos músculos, que fazem um 
trabalho em conjunto com o esqueleto. Esse conjunto recebe o nome de musculatura 
esquelética. 

 
 
 

Interagindo com o texto : 
 
 

1) Certamente você já aprendeu que existem algumas palavras que dão nomes aos 
seres, pessoas, objetos, etc. Essas palavras pertencem a um grupo gramatical da nossa 

Língua Portuguesa: os substantivos. No texto que acabamos de ler existem, por 
exemplo: 
a) substantivos comuns : são aqueles que designam seres de uma mesma espécie, 
como os nomes de alguns ossos. Escreva-os nas linhas abaixo: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
b) substantivos coletivos : são aqueles que representam um conjunto (ou coleções) de 
seres ou objetos de uma mesma espécie. Exemplo: Você gosta de colecionar réplicas 
de aviões, então os aviões colecionados vão formar uma esquadrilha.  
 

• O texto afirma que é preciso um batalhão de ossos para formar um ser humano. 
A palavra batalhão,  foi usada pelo autor, para indicar que é preciso 
_________________para formar o ser humano. 

 
• Mas na verdade, a palavra batalhão  indica no coletivo uma quantidade maior de: 

           (     ) soldados                     (     ) ladrões                                  (      ) alunos 
 

 
• Os vários ossos que formam o nosso corpo formam um conjunto que também é 

um coletivo, que é o ________________________________________. 
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c) Leia com atenção esta tirinha da turma da Mônica: 
 

 
• Do que a história fala? __________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 
• Cascão usa uma expressão “estranha” para fazer com que o Cebolinha não 

abra a porta. Que expressão é essa? _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
• Explique o motivo dele ter essa atitude: ____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
• A palavra manada, que você viu na tira está no singular ou no plural? 
__________________________________________________________________ 
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• Na verdade, uma manada poderia ter quantos elefantes?  
         _________________________________________________________________ 
 

• O coletivo Manada embora esteja no singular, está designando mais de um ser. 
Podemos então dizer que substantivo coletivo é aquele que  
________________________________________________________________ 

 
  2) Observe atentamente as seguintes palavras: 

 

osso – asa – nossos - desenho 

  
a) Pronuncie vagarosamente cada uma delas, prestando atenção nos sons que serão 
produzidos . Você conseguiu observar algo diferente durante a pronúncia? ________ 
 
Quais palavras possuem sons iguais? _____________________________________.  
 
Quais possuem sons diferentes destas?____________________________________. 
 
b) Pronuncie novamente a palavra osso . Você pode perceber claramente o som de 
(SS).  Agora forme outras palavras a partir da palavra osso:  
ossada______________________________________________________________. 
As palavras que você escreveu também foram escritas com ss? __________________. 
Mantiveram a mesma pronúncia? ______________________ 
• Perceba que o som de ss  é o mesmo som de outra consoante do nosso alfabeto: o Ç. 
Leia as seguintes palavras: osso e pescoço. Possuem ou não o mesmo som? 

 
c) Agora tente escrever quatro palavras a partir da palavra desenho:  
_____________________________________________________________________ 
 
• Quantos (s) você usou para escrevê-las? ____________. Pronuncie estas palavras e 

responda? 
• O som do s é o mesmo de quando você escreveu a palavra osso? __________ 
• O que mudou? ___________________________________________________ 
• Quais das palavras abaixo possuem a mesma pronúncia da palavra desenho:  
(    ) cozinha    (     ) mesa  (     ) azeite   (     )  rosa  (     ) azul    (    )  azar 
• Quantas palavras você assinalou? ________________  

 
d) Continue descobrindo mais sobre a nossa língua. Descubra a palavra de origem da 
qual saíram as seguintes palavras: 

 
• Sossegado - pessegueiro - massinha 
__________________________________________________________________ 
• Mesinha – roseiral – casarão 
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____________________________________________________________________ 
 

e) Agora, converse com seus colegas e professor e escrevam sobre o que acabaram 
de aprender e criem uma regra ortográfica para palavras que podem ser escritas com 
S e SS. 
 

         3) A matemática dos ossos: 
         Leia com atenção ao seguinte enunciado: 
 

     Todos nascemos com cerca de 300 ossos, mas enquanto crescemos 
alguns deles vão se unindo. Por isso, quando ficamos adultos, temos 
aproximadamente 206. O maior é o fêmur, que fica na perna e tem quase 50 
centímetros e o menor é o estribo, no ouvido, com apenas 3 milímetros, o 
tamanho de um grão de arroz. 

 
a) Quando você ficar adulto quantos ossos terão se unido a outros? Que operação 
você fez para chegar a essa conclusão? Por quê? 
b) Quanto em média medem  juntos  os ossos maiores de 4 pessoas? 
c) Três pessoas adultas possuem em média quantos ossos? 
d) Os seus ossos e os de mais dois coleguinhas dão um total de quantos? E ao 
ficarem adultos, qual será o total?  
 
Você sabe o que é um almanaque? Aguarde até a próxi ma aula! Até lá! 
 

Professor – Motivando: Providencie algumas literaturas de almanaques para sua 
turma. (pode ser encarte de o popular, curiosidades da turma da Mônica, tirinhas de 
humor, etc.) pergunte se os mesmos já leram algum almanaque, se sabem o que vem 
a sê-lo. Explique que nesta aula aprenderão a confeccionar um livrinho - O 
Almanaque da Saúde - que o mesmo terá continuidade durante as próximas aulas e 
no final do mês será feita uma exposição dos mesmos. Distribua as literaturas e deixe 
que os alunos apreciem.  

Momento da Leitura: Professor você pode variar esta parte da aula: poderá 
prosseguir com a leitura das literaturas oferecidas durante o Motivando, ou se preferir 
poderá usar uma em específico, onde o registro já será um texto para o almanaque a 
ser confeccionado (uma piada, uma informação, uma receita, uma biografia) tudo 
referente ao tema).  Ou se preferir pode seguir a sugestão a seguir. 
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     Disponível em: www.animatunes.com.br/tirinhas/  

 

 

 

 

 

 

    Disponível em: anjosapecakids.blogspot.com/2009/.../tirinha-da-mag ali.html -  

 Bate  - Papo : Explique o que é um almanaque (se você tiver conseguido alguns para a 
turma, analisem os conteúdos, a linguagem usada, as variedades de assuntos etc , se 
contrário , consiga pelo menos um e leve de exemplo). 

Almanaque : publicação que além de calendário completo, contém matéria 
recreativa, humorística, científica, literária e informativa. 

Fonte: Dicionário  Miniaurélio 
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 Em seguida, discuta sobre as tirinhas lidas:  Questione o que vem a ser a expressão 
“vendendo saúde”, ajudando o personagem a respondê-la para o doente. Como iremos 
estudar o conteúdo Alimentação , discuta a segunda tirinha, explicando  o que é anorexia 
fazendo um paralelo com a terceira tirinha, enfatizando que devemos evitar os excessos. 

Registro do Bate-Papo: Organize a primeira página do Almanaque da Saúde, 
escrevendo algumas dicas de saúde. 

 

 

 

 

 

  

 

 Escola:_____________________________ 

Professor (a): ________________________ 

   Aluno: _____________________________ 

Série: ______________________________ 

Turno:______________________________ 
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Almanaque - Mês de Março 

 

DICAS DE SAÚDE 

  A saúde é um bem precioso e as pessoas que cuidam bem dela realmente podem  
afirmar que tem “ saúde para dar e vender”. Que dicas você daria para  o doente da figura 
abaixo: 

 

                                                                         ____________________________________ 

                                                                         ____________________________________ 

                                                                         ____________________________________ 

                                                                        ____________________________________ 

                                                                        ____________________________________ 

                                                                       ____________________________________ 

                                                                       ____________________________________ 

                                                                      _____________________________________ 
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Você concorda com a Magali? Que dicas de uma boa alimentação você daria  a ela? 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES 

  1) Leia o texto abaixo com bastante atenção: 

Pirâmide alimentar 
Pirâmide alimentar é a representação de uma alimentação saudável. Alimentos em sua 

base são as fontes primárias, ou seja, que devem estar presentes em maior  quantidade, 
enquanto  o topo é constituído por alimentos que devem ser moderados ou até mesmo 
evitados. 

Começando pela base da pirâmide: é nela que estão os alimentos ricos em 
carboidratos como pães, massas, cereais e arroz. Por estarem compreendidos no maior 
grupo de alimentos devem ser ingeridos em maiores quantidades durante o dia, pois são 
importantes fontes de energia. 

Logo acima da base estão os alimentos reguladores que são representados pelos 
grupos das frutas, verduras e legumes. São assim chamados porque são fontes de vitaminas, 
minerais e fibras que ajudam na regulação de várias reações do nosso corpo. 

No terceiro nível da pirâmide alimentar estão outros dois grupos de alimentos os quais 
fazem parte, em sua maioria, os de origem animal como leite e derivados, carne, frango e 
ovos. Além desses, estão nestes grupos os feijões, ervilhas e nozes. Todos esses alimentos 
são importantes fontes de proteína e minerais. 

O topo da pirâmide é representado pelos alimentos que devem ser usados com 
moderação, pois além de calóricos podem levar à obesidade, doenças cardiovasculares, 
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diabetes entre outras enfermidades. Neste grupo estão os óleos, manteigas e margarinas, 
açucares e doces. 

Aí vai uma dica para começar uma alimentação mais equilibrada: procure comer em 
cada refeição um alimento de cada um dos grupos mostrados na pirâmide seguindo o 
número de porções diárias. Assim a sua alimentação estará variada e mais nutritiva. 
Michelle Delboni dos Passos – Portal Gastronomia  
 Disponível em: http://criancagenial.blogspot.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interagindo com o texto: 
1) De acordo com o que acabou de ler é muito importante ingerir alimentos saudáveis e 
diversificados, evitando excessos em gorduras e doces.  Agora, construa a sua pirâmide 
alimentar, baseada na sua rotina alimentar. Depois compare com a pirâmide do texto e 
certifique se está tendo uma dieta saudável e responda as questões abaixo: 
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a) Estou tendo uma alimentação saudável e natural obedecendo às porções 
recomendadas?________________________________________________ 

  
b) Os alimentos que mais consumo durante o dia são: _________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
c) Os alimentos industrializados que consumo são: _____________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
d) Uma boa alimentação deve conter principalmente os seguintes alimentos:__________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
2) Juntamente com seus colegas e professor , descubra se sua turma está se 
alimentando corretamente ou não. Para isso, construam um gráfico baseado nas 
informações da atividade anterior. 
 

Principais alimentos 
ingeridos pelo 4º ano ____ 

Números de alunos que os 
consomem diariamente 

arroz   
feijão   
batata   
carne   
verduras   
ovos   
frutas   
doces   

 
 
a) Qual é o alimento mais consumido pela turma? ___________________________ 
 
b) Que alimento é o menos consumido? ___________________________________ 

 
c) Dos alunos do 4º ano ____, quantos consomem: 

 
(      ) peixe         (      ) frutas        (       ) verduras        (       ) legumes 
 
d) Na opinião de vocês, esta turma tem uma alimentação saudável ou não? __________ 
 
e) De acordo com a pirâmide, quais alimentos estão sendo consumidos mais que o 

indicado? 
_______________________________________________________________ 

 
f) O excesso dos mesmos pode acarretar algum problema para a saúde? Quais? 

 
________________________________________________________________________ 
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g) Existe algum alimento que é fundamental para a boa alimentação, que, no entanto 
está em baixa nos indicadores da tabela? Qual? 
__________________________________________________________________ 

 
h) Explique: “Comer bem significa comer muito?” _______________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

 
3) Observe a pirâmide abaixo e responda aos questionamentos a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Se você contornar os lados externos da pirâmide forma uma figura geométrica. Qual é? 
____________________________________ 
 
b) Agora recorte as peças internas da pirâmide.  Quantas peças foram necessárias para 

se formar a pirâmide toda? _________. Estas peças também formaram figuras 
geométricas que recebem o nome de Polígonos.  

c) Mas como reconhecer um polígono? É simples. Escolha uma das peças, ou seja, uma 
das figuras que você recortou  e faça o desenho da mesma no caderno. Ao desenhá-la 
você precisou traçar algumas retas. Imagine que você tenha escolhido o quadrado, 
mas poderia ser qualquer uma. Veja:  

 
 
 
 

 
 

•  Quantas retas você utilizou para construir o quadrado? ___________________ 
 

• As retas se encontraram uma na outra e ao se encontrarem formaram um 
quadrilátero, ou seja, o ________________. 
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•  Esta é uma característica dos polígonos: figuras feita com linhas retas e fechadas. 
 

d) Os polígonos que possuem quatro lados são chamados de quadriláteros, os que 
possuem 3 lados são chamados de ____________________. 

 
e) Quantos polígonos estavam desenhados dentro da pirâmide? _________________ 

 
f)  Destes quantos são quadriláteros? ______________________________E o restante, 

como se chamam?  ______________________________________________________. 
 

 
Será que a saúde no município de Anápolis está lega l? Na próxima aula saberemos. 
Até lá. 
 
Professor – Motivando: Faça um levantamento prévio sobre o que os alunos sabem 
sobre doenças: principais tipos, causas, prevenções etc. Em seguida proponha o jogo do 
perfil, pois ajudará muito a compreensão do tema Saúde. 
 
 

 

Regras: JOGO PERFIL 

Os jogadores deverão se esforçar para reconhecer pessoas, personagens, lugares, 
objetos, através de uma série de dicas reveladas uma a uma. 

• Leve para a sala fichas com os números de  1...8, ou mais se preferir ,xeroque as 
fichas com as pistas que serão usadas no jogo (sugestões abaixo). 

• Organize a turma em 5 grupos de 7 alunos. 
• As equipes definem quem começará o jogo (zerinho ou um, par ou ímpar...). 
• A equipe que iniciar o jogo deverá tirar uma ficha de dicas que ficará com o professor, 

sem olhá-la. 
• Entregar a ficha ao professor que lerá em voz alta para todas as equipes ouvirem 

SOMENTE ONDE ESTÁ ESCRITO: DIGA AOS JOGADORES QUE SOU ... (UM 
OBJETO, ou UMA PESSOA, ou UM PERSONAGEM, ou UM LUGAR...). 

• A equipe tira uma ficha com um número. O número que sair é o correspondente à dica 
que será lida: se sair o número 10, o professor deverá ler a dica número 10 na ficha. 

• A cada dica as equipes devem “chutar” (arriscar) uma resposta, MESMO QUE NÃO 
TENHAM CERTEZA.  

• Se a resposta da equipe estiver certa, inicia-se novamente o jogo.  
• Se não, passa-se a vez para a próxima equipe que sorteará outro número cuja dica 

deverá ser lida, e assim sucessivamente, até que uma das equipes acerte a resposta. 
• As equipes deverão respeitar a vez de cada uma. NÃO PODEM FALAR TODOS AO 

MESMO TEMPO. 
• Chame a atenção dos alunos para as dicas que vão se acumulando. 
• Brinque com os alunos até quando for significativo. 
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SUGESTÕES DE CARTELAS PARA O JOGO 

EU SOU A  ENFERMEIRA. 

Diga aos jogadores que sou uma 
profissão 

1. Trabalho em hospitais. 
2. Também atendo em domicílio. 
3. Perca sua vez. 
4. Uso uniforme branco. 
5. Sou assistente do médico. 
6. Gosto de aplicar injeções. 
7. Passe a vez. 
8. Às vezes fico a noite toda acordada. 
 

EU SOU A DENGUE 

Diga aos jogadores que sou uma doença. 

1. Provoco muita febre e dores no 
corpo. 

2. Ainda não existe vacina para mim. 
3. Para me evitar você deve cuidar bem 

do seu quintal. 
4. Perca sua vez. 
5. O mosquito é meu principal aliado. 
6. Passe a vez. 
7. Se você me contrair não tome o 

medicamento “AAS”. 
8. Se for hemorrágica posso matar. 
 

EU SOU A AMBULÂNCIA 

Diga aos jogadores que sou um meio de 
transporte 

1. Quando estou em serviço faço muito 
barulho. 

2. Perca sua vez. 
3. No trânsito posso avançar com o 

sinal vermelho. 
4. As pessoas não gostam de andar 

comigo. 
5. Passe a vez. 
6. Quem me dirige deve ser muito bem 

preparado. 
7. No trânsito, você deve me deixar 

ultrapassar. 
8. Geralmente um paramédico me 

acompanha.     

EU SOU  O HOSPITAL 

Diga aos jogadores que sou um lugar 

1. Possuo muitas camas. 
2. As pessoas preferem não me visitar. 
3. Dou emprego a vários profissionais. 
4. Perca sua vez. 
5. Geralmente tenho uma farmácia. 
6. Gosto de pessoas doentes. 
7. Passe a vez. 
8. Possuo muitos consultórios. 

 
 

 

 

EU SOU ESPINAFRE 

Diga aos jogadores que sou uma verdura 

1. Combato a anemia. 
2. Perca sua vez. 
3. Sou rico em ferro. 
4. Minhas folhas são verdes, largas e 

grossas. 
5. Passe a vez. 
6. Sou a comida preferida do 

marinheiro Popeye. 
7. Se você me comer ficará forte e 

saudável. 
8. Posso crescer até 30 cm de altura. 

EU SOU  A MALÃRIA 

Diga aos jogadores que sou uma doença 

1. Sou transmitida por um mosquito. 
2. Sou mais transmitida no meio rural. 
3. Meus principais sintomas são fadiga, 

dores, febre e náuseas. 
4. Fiz muitas vítimas em garimpos. 
5. Passe a vez. 
6. Em algumas regiões do Brasil sou 

conhecida por tremedeira. 
7. Perca sua vez. 
8. Para mim ainda não inventaram 

vacinas. 
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EU SOU O LIXO 

Diga aos jogadores que sou uma coisa 

1. Sou amigo de ratos e baratas. 
2. Se me selecionar sou bastante 

aproveitável. 
3. Posso ser uma excelente fonte de 

trabalho. 
4. Passe a vez. 
5. O ideal é que façam minha coleta 

regularmente. 
6. Posso transmitir várias doenças. 
7. Não me toque sem o uso de luvas. 
8. Perca a vez. 

 

 EU SOU O SAMU 

Diga aos jogadores que sou órgão da 
saúde 

1. Se você me chamar vou bem 
rapidinho. 

2. Existo em vários países do mundo. 
3. Fui criado na França. 
4. Passe a vez. 
5. Sempre tenho um enfermeiro a bordo. 
6. Para requerer meus serviços é só 

ligar 192. 
7. Para andar mais rápido possuo 

motolâncias. 
8. Perca a vez. 

  

Momento da Leitura:   O que é o SAMU? 

 O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (no Brasil também SAMU 192) é um 
serviço de atendimento médico, utilizado em casos de emergência. Foi idealizado na França, 
em 1986 , onde   faz uso da mesma sigla "SAMU" — e é considerado por especialistas como 
o melhor do mundo.   

• No Brasil, é oferecido pelo governo federal brasileiro, em parceria com governos 
estaduais e prefeituras, com a finalidade de prover o atendimento pré-hospitalar à 
população.  

• O SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: 
residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após chamada 
gratuita, feita para o telefone 192.    

      As ambulâncias do SAMU são divididas em: 
• USA – Unidades de Suporte Avançado (UTIs móveis), usadas em casos mais graves  
• USB – Unidades de Suporte Básico  
• VT – Veículos de Transporte, são usadas em casos mais simples  
• MOTOLÂNCIA: Veículos de intervenção rápida. Usada para fazer um pré-atendimento.  
• AMBULANCHA: Unidade de Socorro Aquático.  
• HELICÓPTERO: Unidade de Socorro aéreo. 

Em Anápolis, o Samu conta hoje com seis ambulâncias para atender toda a população 
anapolina, e ainda duas motolâncias, que vieram contribuir no atendimento. A equipe é 
composta por 164 profissionais, entre eles, condutores (bombeiros), técnicos de 
enfermagem – socorristas, técnicos auxiliares de referência médica, enfermeiros, médicos 
e coordenadores. 

Nossa cidade além de contar com esse magnífico sistema de urgências, possui várias 
unidades de saúde como: hospitais públicos, clínicas particulares e postos de saúde 
distribuídos na maioria dos bairros.  Contar com um bom sistema de saúde é muito 
importante, mas o ideal é mesmo cuidar da saúde se alimentando bem, praticando 
esportes, pois se assim o fizermos não será necessário gastar tempo e dinheiro 
“visitando” as unidades de saúde. 
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Bate – Papo: Converse com seus alunos sobre as condições de saúde em nosso 
município. Questione: Embora o atendimento tenha melhorado, será que o mesmo 
está disponível no momento que precisamos? Os hospitais de nossa cidade são 
acessíveis a todas as classes sociais? O atendimento médico é feito em tempo 
hábil? As crianças são bem atendidas? Todas as crianças são vacinadas?  Você 
considera  que o SAMU em nossa cidade é realmente um sistema de emergência 
eficiente? Enfim, professor, pontue tudo que está ao alcance do conhecimento prévio 
de seus alunos, levando-os a refletir sobre as reais necessidades no que diz respeito 
a saúde no município . 
 
Registro do Bate – Papo: Você conhece bem as unidades de saúde que existem 
em sua cidade? Confira descobrindo algumas da caça-palavra. Capriche pois está 
será  mais uma página do nosso almanaque. 

Descubra no caça-palavras o nome de oito unidades de saúde existentes em 
nosso município. 

N A N G I H L 
 

Y 
 

A 
 

Ç 
 

X 
 

Y 
 

H 
 

L 
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23 Pirâmide alimentar 

 
 

Atividades: 
 

Interagindo com a matemática do texto 
 
1)Segundo o texto, o SAMU foi criado na França em 1986. 

Observe o desenho abaixo e escreva quantas peças do material dourado serão 
necessárias para formar o número  1986: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

a) Quantos cubinhos? ___________, ou seja , ________unidades. 
b) Quantas barras? _____________, que é o mesmo que _______dezenas ou o 

equivalente à  80 unidades. 
c) Quantas placas? ____________. Quantas dezenas existem em uma placa? ________ 

e nas 9 placas, quantas dezenas tem?____________ 
d) O milhar é representado pelo cubo, pois ele possui____________placas juntas. 
e) Agora pense: quantos cubinhos ou unidades existem no número 1986?____________ 
f) Gostou? Agora utilizando o material dourado represente  através de desenho o  ano do 

seu nascimento.  
 

2-Se estamos no ano de 2.010 e o SAMU foi criado em 1.986, há quantos anos ele existe? 
Utilize o material dourado para resolver este cálculo. 
 
3-Vamos resolver um probleminha de lógica? O desafio é   descobrir o nome de cada criança, 
mas para isso terá que consultar o calendário do mês de março. 

 
 
Nome 

 
Rosa 

 
Luciano 

 
Maurício 

 
Beatriz 

 
Décio 

 
Flávia 

Dia e mês 
do 

aniversário  
 
 

 
31/03 

 
07/03 

 
31/03 

 
03/03 

 
02/03 

 
11/03 
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Respostas:    Luciano  / Beatriz/Maurício                           Rosa/Flávia/Décio 
                                                                
 
 
 
 
 

 
Professor: Vamos estudar agora o conteúdo: Som do R , como seu uso é 
regido por regras, leve seus alunos a construí-las de forma compreensiva. 
Faça a atividade junto com seus alunos. 

 
 

 O dia do 
meu 
aniversário 
será   um 
domingo. 

Eu faço 
aniversário 
no último dia 
do mês. 

O dia do meu 
natalício é igual 
ao número do 
Mês. 

Meu “niver” 
será em um 
dia que é 
número 
impar! 

Comemoro 
meu 
nascimento  no  
último  dia do 
mês.  

Comemoro 
meu 
aniversário 
um dia 
antes da 
Beatriz. 
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           3)Observe as seguintes palavras que foram retiradas do texto, observando os 
seguintes sons do R. 

 
RR – Som forte 
 
  R – Som  brando 

 
 
 

 
 

SOCORRISTAS 
 
RESIDÊNCIAS 

 
BOMBEIROS 

 
FRANÇA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
a) Pronuncie devagar e com bastante atenção as palavras do quadro acima. 
b) Pinte de azul as palavras que ao serem pronunciadas você observou o som de RR. 
c) Agora pinte de vermelho as palavras que ao serem pronunciadas você observou o som 
do R mais brando.  
d) Ao pronunciar  as  palavras  socorristas e residências, o som do R é o mesmo? _____ 
e) No entanto ao  escrever socorristas  foi preciso utilizar a letra R ______vezes, para 
formar o som de RR e já ao escrever a palavra residência só foi preciso utilizar a letra R uma 
única vez e no entanto o som permaneceu o mesmo.  
f) Observando bem a palavra socorristas o RR aparece entre duas vogais(O/I), já na palavra 
residência  ele aparece antes apenas de uma vogal.  Que tal criar uma regra para as palavras 
que são escritas desta forma? _________________________________________________ 
 
 
 
4-Escreva o nome de cada desenho e pronuncie bem devagar cada palavra escrita. 

                                 

 
 
 
 

 
 
 
 

____________________               ________________                ________________ 
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a) O que há em comum na pronúncia do R nas palavras que representam os desenhos?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Que letras aparecem antes do R nestas palavras? _________ .Elas são consideradas 
consoantes ou vogais? _______________. Escreva mais três palavras cuja pronúncia do R 
seja parecida com o destas palavras: __________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
c) Juntamente com seus colegas e professor criem uma regra ortográfica que explique a 
pronúncia do R brando usado para escrever estas palavras. 
 

Você gosta de desenhar e pintar? 
Aguarde até a próxima aula! 

 
Professor motivando: Para que seus alunos aprendam  de forma significativa o conceito de 
paisagem, proponha a seguinte atividade: Recorte de jornais e revistas fotografias ou 
gravuras de diferentes paisagens (natural e cultural). Sugerir que escolha uma que mais 
gostou ou outro lugar que tenha visitado e apreciado e peça que retratem em uma folha de 
papel A4, ou se tiver condições de levar seus alunos para o pátio, ou passear em torno da 
escola, deixar que visualizem a paisagem externa, o que será ainda melhor. Distribua-os em 
pontos diferentes da escola e peça que retratem em uma folha tudo que conseguem 
visualizar. Em seguida você discutirá em sala de aula o que conseguiram observar. 
 
Momento da Leitura:  
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.  
 
Bate-Papo: Converse com seus alunos sobre o que registraram durante o motivando. 
Questione sobre os elementos da paisagem que conseguiram observar. Explique a diferença 
entre paisagem natural e paisagem cultural, evidenciando os elementos presentes  em cada 
uma, através das  gravuras ou na observação feita do pátio. Conscientize-os sobre a 
importância da saúde ambiental explicando que uma paisagem limpa, livre de lixo ou outros 
poluentes proporciona mais saúde e bem estar.  Volte à história do Cebolinha: Quais 
quadrinhos representam a paisagem natural? Por quê?  No final da história, onde o 
Cebolinha se encontra: na paisagem natural ou cultural? Quais detalhes da tirinha 
demonstram isso? Reflita sobre a importância de se preservar as paisagens naturais através 
do final da história, propondo o seguinte questionamento: O que levou as rãs a seguirem o 
Cebolinha até sua casa?  Até que ponto o homem pode interferir na paisagem natural sem 
causar transtornos ao ambiente?  
 
Registro do Bate-Papo: Divida a turma em grupos. Em seguida, distribua revistas, livros ou 
gibis velhos, motivando-os a escrever uma história em quadrinhos onde os grupos deverão 
retratar histórias que se passam nos diferentes tipos de paisagem. Não esqueça de revisar as 
produções, pois elas serão mais um encarte do almanaque na seção: Histórias em 
quadrinhos. 
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 Professor, Segue a biografia em anexo de Milton Da costa, você poderá usá-la em 
outras atividades. A minha intenção foi estudar o a utor interdisplinando com o 
conteúdo de Geografia. 
 
 

MILTON DA COSTA 
 
   

Milton Da costa, nascido em 1915 em Niterói, foi um artista precoce , pois começou a 
pintar ainda bem jovem.. Da costa estudou na Escola Nacional de Belas-Artes, onde foi aluno 
de Marques Júnior. Suas primeiras produções foram  paisagens de cunho naturalista. Por 
volta de 1940, Da costa abandonou sua primeira maneira e, sob influência da Escola de 
Paris, iniciou uma nova fase, marcada pela influência  de Portinari.  A influência maior, 
contudo, proveio do Cubismo, mas de um cubismo adaptado à circunstância brasileira e às 
peculiaridades do temperamento do pintor.  Em 1955, recebeu o prêmio de melhor pintor 
brasileiro na Bienal de São Paulo e de viagem ao estrangeiro no Salão de Belas-Artes de 
1944. Várias vezes expôs individualmente  e participou de mostras coletivas. Morreu em 4 de 
setembro de 1988, no Rio de Janeiro.  

 
Atividades 

 
 

1) Que tal agora, estudarmos uma paisagem  retratada em tela pelo do artista do mês: 
Milton Dacosta. Em seguida resolva as questões propostas: 

 
 

 
                                                                                                                     

                    

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto. Óleo sobre tela-1943 
Disponível em www.quebarato.com.br/classificados/livro-arte... 
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a) O quadro acima retrata qual forma de paisagem: 
(    ) cultural                                         (    ) natural 
 
b) Escreva os elementos presentes na mesma que confirmam a sua escolha. 
__________________________________________________________________________ 
 
c) O ambiente retratado demonstra hábitos de saúde? _____________________. Quais? 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Há quanto tempo esta tela foi pintada?__________________________________________ 
 
e) Usando o material dourado escreva quais  peças foram necessárias para formar este 

número. 
f) A paisagem abaixo retrata um ponto muito importante em nossa cidade. Você sabe qual é? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reproduza a paisagem acima ou outra de algum lugar da cidade que você julga 
interessante.Capriche pois a mesma formará mais uma página do nosso Almanaque, onde o 
título poderá ser: Cultura Local. 
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Será que existe uma receita para se viver bem, ou s eja, de forma agradável e 

saudável?  Aguarde até a próxima aula. 
 
 
 
Professor – Motivando – Momento da Leitura: 
 

RECEITA PARA VIVER BEM 
INGREDIENTES: 
1 hora de exercícios físicos por dia. 
6 alimentações diárias.            
8 horas de sono a cada noite.                                                                                 
5 consultas ao médico por ano ( mesmo que esteja tudo bem). 
Meia hora ( no mínimo) de leitura diária. 
Sorriso à vontade. 
Amor e fé em abundância. 
Bons amigos sempre.                               
 
 
 
MODO DE PREPARO:   
Tire no mínimo uma hora por dia para exercitar-se. Faça suas alimentações de 3 em 3 horas 
e garanta as 8 horas de sono, para que o restante do dia seja bem proveitoso. Tenha no 
mínimo 1 hora de lazer, podendo repetir esse ingrediente em uma mesma receita. Dedique 
boa parte do seu tempo à leitura e consulte seu médico regularmente para checar como 
está sua saúde. Sorria sempre para exercitar os músculos da face e evitar o envelhecimento 
precoce. Use amor e fé  e contagie seus amigos. Coloque tudo em fôrma de coração e 
sirva-se sempre. 

RENDIMENTO: Você poderá viver até 100 anos se seguir com cuidado todas as instruções. 
 
Bate-Papo: Oriente seus alunos que este é um texto instrucional, detalhando cada estrutura 
do mesmo. Explore ao máximo todos os ingredientes da receita, voltando sempre ao tema. 
Questione se esta receita não poderia ficar melhor se colocasse outros ingredientes  e quais 
seriam eles. Este é um momento ideal para falar da importância da leitura para a saúde 
mental. 
 
Registro do Bate-Papo: Você agora irá criar uma receita que ensine a cuidar bem da 
saúde. Fique à vontade para escolher os ingredientes e o modo de preparo. Não se 
esqueça do título. Lembre-se, estamos confeccionando um almanaque e ela fará parte do 
mesmo. 
 
Atividades: 
1) Vamos resolver situações-problema: 

Este problema está dividido em duas partes. Resolva cada uma delas e depois 
responda às questões. 
Parte 1 – Ana é médica e trabalha em um hospital. Seu horário de trabalho é especial: 
ela trabalha dois dias e folga um e esse esquema se repete. Neste mês a primeira folga 
dela foi no dia 02. Marque nesse calendário os dias em que Ana trabalhou nesse mês. 
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Parte 02 – Seu marido Roberto também é médico e trabalha no mesmo hospital. Seu 
horário é o seguinte: três dias de trabalho, uma folga e assim por diante. Neste mês sua 
primeira folga foi no dia 03. Marque neste calendário os dias em que Roberto trabalhou no 
mês de março. 
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Responda: 
g) Quais foram os dias de folga de Ana?______________________________________ 
h) Quais foram os dias de folga de Roberto?___________________________________ 
i) Em que dia eles tiveram folga juntos?______________________________________ 

 
2) Vamos aprender um pouquinho sobre o Ç? 

Observe estas palavras: 
 

Março – emocionante – açude – carroça - bacia 
a) Ao ler estas palavras você percebe alguma diferença em relação ao som da letra c 

e  Ç?_____________________________________________________________ 
b) Quais palavras não foram escritas com o Ç?______________________________ 
c) Circule  nas palavras as letras que aparecem antes do Ç. Quais são elas?_______ 
___________________________________________________________________ 

d)  Escreva outras palavras que você conhece que são escritas com cedilha e confira 
se realmente ele se encontra antes destas vogais.__________________________ 

__________________________________________________________________ 
e) Recorte de jornais e revistas palavras que são escritas com C  e com Cedilha. Logo 

em seguida, juntamente com seu professor compare a escrita das mesmas e 
elaborem uma regra ortográfica explicando o uso do Ç. 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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