
 
 

TEMA SAÚDE – MARÇO/2010 
 

      
     Olá, colega professor! Estamos juntos em mais um mês de trabalho e 
conquistas. Após a primeira rodada de oficinas pedagógicas me sinto mais 
perto de vocês e espero que a recíproca seja verdadeira. Vale relembrar que 
as oficinas tiveram como objetivo a nossa aproximação, o esclarecimento de 
dúvidas e o convite à inovação, mesmo que aos poucos, passo a passo. E 
ainda, o que é sugerido na apostila pode e deve ser adaptado à sua realidade. 
O que mostro aqui são apenas ideias iniciais. 
     Esse mês, para trabalharmos com o tema saúde, faremos jogos, 
assistiremos a vídeos e leremos muitos textos informativos. Estou enviando 
ainda, conforme combinado na apostila anterior, outra metodologia de leitura e 
mais algumas sugestões com material dourado. 
     Desejo a todos um excelente trabalho! Estou à disposição no telefone 
3902-1011. 
     Para refletirmos: 
     “Cada vez mais se espera mais das escolas. Em respo sta ao aumento 
das expectativas sociais, os sistemas educativos de vem encontrar o 
balanço entre a demonstração de uma genuína preocup ação pela 
responsabilidade pública e ao mesmo tempo manter um a autonomia 
criativa das escolas. Assim como um responsável pro fissionalismo dos 
professores.” 
                                                                  (António Maria Veloso Bento - Revist a do        
                                                                                      Professor – abri l/junho - 2006)  
      

 
 

OBS.: NO FINAL DA APOSTILA HÁ ALGUMAS SUGESTÕES PAR A A 
CONSTRUÇÃO DO ALMANAQUE. 

 
Objetivo Geral: 
 Compreender que a saúde está relacionada ao bom funcionamento do 
corpo e da mente e que desenvolver hábitos de saúde individual e coletiva é 
um dever de todos. 
 
Objetivos específicos: 

• Realizar práticas de leitura, escrita, produção e revisão textual (textos 
humorísticos e científicos), com ajuda do professor. 

• Comunicar-se com clareza. 
• Utilizar adequadamente nas produções textuais as flexões de gênero do 

substantivo, concordância verbo-nominal e advérbios.  
• Escrever ortograficamente palavras com as terminações ESA/EZA, 

usando recursos como o dicionário.  
• Classificar palavras segundo a tonicidade: oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas.  



• Resolver situações-problema que envolvam as operações matemáticas 
de multiplicação com números naturais (com e sem reagrupamento) e 
medidas de tempo: dia, mês e ano. 

• Compreender e realizar multiplicações por 10, 100 e 1000. 
• Reconhecer e relatar características de alguns sólidos geométricos. 
• Desenvolver hábitos saudáveis de alimentação e atitudes de 

preservação da vida pessoal e coletiva. 
• Conhecer características do sistema reprodutor humano bem como 

etapas do crescimento e mudanças ocorridas no corpo nas fases da 
vida.  

• Conhecer o período da mineração no Brasil Colonial e o período da 
corrida do ouro em Goiás. 

• Relacionar algumas doenças que acometiam os trabalhadores dessa 
época e os trabalhadores dos dias atuais. 

•  Identificar os climas predominantes no Brasil e as variações climáticas 
do estado de Goiás. 

• Conhecer vida e obra do artista Milton da Costa e criar obras artísticas 
tendo-o como inspiração. 

• Discutir assuntos polêmicos como orientação sexual e drogas, 
posicionando-se de forma crítica sobre os mesmos. 

• Exercitar-se como forma de obter e manter a saúde física e mental. 
 
 
Conteúdos: 

• Leitura, produção e revisão textual (textos humorísticos e científicos). 
• Gênero do substantivo. 
• Tempos verbais (revisão) 
• Advérbios (noções) 
• Pronome pessoal (revisão) 
• Sistema de numeração decimal: milhões 
• Situações-problema envolvendo multiplicação (com e sem 

reagrupamento) e por 10, 100, 1000. 
• Sólidos geométricos 
• Medidas de tempo 
• Mudanças do corpo humano 
• Sistema reprodutor humano 
• Alimentação saudável 
• Mineração no Brasil Colonial 
• A corrida do ouro em Goiás 
• Climas do Brasil 
• Variações climáticas em Goiás 
• Vida e obra do artista Milton da Costa 
• Orientação sexual, drogas, práticas esportivas e alimentação saudável 
• Jogos e práticas esportivas. 

 
Recursos: 

• Quadro e giz 
• Livros didáticos 
• Mapas  
• Atividades xerocopiadas ou 

mimeografadas. 

• Revistas, jornais. 
• Jogos. 
• Vídeos, TV, data show. 
• Laboratório de informática 
• Internet  

 
 



Avaliação: 
Os alunos serão observados constantemente através de todas as 

atividades propostas em sala de aula: 
• Avanço em relação às dificuldades apresentadas no mês anterior; 
• Suas estratégias de resolução de problemas em todas as disciplinas; 
• A autonomia para realizar o que foi proposto; 
• Desenvolvimento das habilidades previstas nas fichas avaliativas. 

 
  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
  

 
            Antes de iniciarmos as sugestões de procedimentos metodológicos 
sobre o tema, quero apresentar a sugestão de metodologia de leitura  para 
esse mês. 
 De acordo com a matriz curricular, trabalharemos com textos científicos. 
As escolas da rede municipal recebem as revistas CIÊNCIA HOJE DAS 
CRIANÇAS. A mesma apresenta textos científicos na linguagem da turma e 
sempre trazem dicas de saúde, hábitos de higiene... Separe algumas, e 
proceda da seguinte maneira: 

• No início da aula, ANTES DE QUALQUER ATIVIDADE, destine um 
tempo marcado no relógio para a leitura das mesmas. 

• Deixe que os alunos escolham as revistas que quiserem ler. 
• Em seguida, explique aos alunos como esse portador textual está 

organizado: a capa, as manchetes, a contra-capa, as ilustrações, as 
reportagens... 

• Proceda à leitura; cada aluno lerá o que quiser, e se conseguirem 
encontrar reportagens sobre saúde, melhor! 

• Agora é hora de dividir o que leram.  
• Escolha um aluno de cada fila para LER um trecho da  matéria que 

achou mais interessante.   
• Recolha as revistas e, nos dias seguintes, proceda da mesma maneira, 

até que todos os alunos tenham socializado o que leram. 
 
 
 
Motivando: 

Para o motivando de uma semana de aula, sugiro um QUIZSAÚDE!!! 
QUIZ é um jogo de perguntas e respostas. Procederemos da seguinte maneira: 

• Divida a sala em grupos e os mesmos deverão escolher um nome para 
a equipe, relacionado à saúde. 

• Explique aos alunos que durante toda a semana vocês jogarão o 
QUIZSAÚDE e durante todo o mês este será o tema estudado. 

• Cada dia da semana o jogo tratará de assuntos relacionados ao tema 
com perguntas que deverão ser respondidas ORALMENTE. 

• PORTANTO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REPRODUZIR AS 
PERGUNTAS PARA OS ALUNOS. APENAS LÊ-LAS. 

• Faça um cartaz com os nomes dos grupos, os dias da semana e espaço 
para anotar pontuação de cada grupo. 



 
 
 

(SUGESTÃO PARA O CARTAZ) 
 
EQUIPES 

PONTUAÇÃO 
2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

      
TOTAL DE 
PONTOS 

     

 
• Explique à turma as regras do jogo: cada equipe só poderá falar na sua 

vez. Sortear quem começará o jogo. Estabelecer total de pontos para as 
respostas... 

• Ao final da semana, façam uma salada de frutas ou um piquenique, 
estimulando a alimentação saudável e parabenizando todos que 
participaram do jogo. 

• É importante também avaliar junto com a turma se o resultado da 
atividade foi positivo ou negativo. Faça anotações durante o jogo do 
comportamento dos grupos, das dúvidas que surgiram e discutam num 
plenário tudo o que for registrado. 

• Essa avaliação poderá ser feita na semana seguinte, após o jogo. 
 

 
 

QUIZSAÚDE!!! 
 
Primeiro dia do JOGO. TEMA: “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL”. 
 
1- Alimentação saudável significa: 
a- Tipo de alimentação onde se come de tudo, o que importa é a vontade e o 
prazer de comer. 
b-Tipo de alimentação equilibrada, onde se come de tudo um pouco, sem 
exageros. 
c- Tipo de alimentação onde quase tudo é proibido, principalmente doces. 
 
2- Fazem parte do cardápio de uma alimentação saudável: 
a- Muita água, doces e massas. 
b- Principalmente: carnes sem gordura, verduras, frutas, água. 
c- Água, salgadinhos, sanduíches, balas, doces, refrigerante.  
 
3- Obesidade é: 
a- Perda de peso. 
b- Estar muito acima do peso recomendado. 
c- Estar abaixo do peso recomendado. 
 
4- Cuidar da saúde significa: 
a- Comer de tudo e depois fazer atividades físicas para perder peso. 
b- Procurar comer alimentos saudáveis, praticar esportes, divertir-se, dormir 
cedo, ir ao médico e ao dentista. 
c- Fazer dieta sempre. 
 



 5- Para ser uma criança saudável é preciso: 
a- Comer tudo aquilo que der vontade, sem horários, quantidades e qualidade 
da alimentação. 
b- Comer, sempre que possível, frutas, verduras, beber muita água, brincar ao 
ar livre. 
c-  Assistir muita televisão para aprender dicas sobre saúde. 
 
 
Hora da leitura: 
 Vamos realizar a hora da leitura com um texto informativo sobre o tema, 
usando um conteúdo de História: “Isso aqui ô ô, é um pouquinho do Brasil 
Colonial iá iá ...”  (Sheila de Castro Faria - Revista Ciência Hoje da Criança – 200 anos da 
chegada da família real ao Brasil – maio, 2008 – adaptação) 
 
 Se possível, providencie uma cópia por duplas, pois a estrutura do texto 
será usada na hora do registro do bate-papo. 
 

 
Isso aqui ô ô, é um pouquinho do Brasil Colonial iá  iá ... 

 
 Bem vindo ao Brasil de 1808! Veja que hábitos curiosos existiam na 
época em que a família real portuguesa chegou ao Brasil. 

• Almoçar logo ao acordar. 
• Jantar por volta de duas horas da tarde e cear por volta das seis horas. 
• Fazer xixi ou cocô em plena rua, e nem ficar preocupado de alguém 

ver. 
• Os tigres eram escravos que tinham a função de carregar tonéis cheios 

de urina e fezes e jogá-los nas ruas ou nos rios. 
• O nome de tigre foi dado aos escravos que faziam esse trabalho porque 

as fezes e a urina caíam em seu corpo quando eles carregavam os 
tonéis. A ureia que existe na urina manchava os corpos dos escravos, 
deixando-os com listas, como as dos tigres. 

• Tomar banho um dia sim e outro talvez. 
• Quem tomava banho frequentemente, costumava fazê-lo nos rios. As 

famílias mais abastadas usavam bacias e um jarro para despejar a 
água, sem xampu ou sabão, pois não existiam ainda. 

• Comer farinha de mandioca e banana junto com alimentos doces ou 
salgados. 

• A maioria da população comia em prato de barro. 
• Os escravos comiam em curros, um tipo de tigela onde era servida a 

comida compartilhada por vários escravos ao mesmo tempo. 
• As pessoas mais pobres faziam as refeições agachadas, usando as 

mãos ou colheres de madeira. 
• Garfos, colheres e facas de metal só eram usados pelos mais ricos, 

mesmo assim só existiam 2 ou 3 em cada casa. 
• As pessoas tinham uma única muda de roupa que não costumava ser 

lavada. 
• Quem tinha outra muda de roupa para usar em ocasiões especiais 

também não a lavava com muita frequência, pois vestir-se custava 
muito caro. 

 
 

 
Bate-papo: 
 Vamos explorar oralmente o texto: 



1. O que quer dizer Brasil colonial?  
2. Que curiosidades podemos perceber quanto ao horário das refeições 

realizadas nessa época? 
3. Por que isso acontecia? (Deixe-os chegar à conclusão: na época não 

havia luz elétrica, então tudo devia acontecer antes do anoitecer.) 
4. O que podemos dizer da maneira como as pessoas faziam suas 

necessidades fisiológicas nessa época? 
5. Vamos comentar sobre os tigres. O que vocês acharam interessante 

nesse fato? Ainda existem pessoas tratadas assim no século XXI? 
6. Por que você acha que a maioria da população vivia da maneira descrita 

no texto? (Para as classes com condições econômicas desfavoráveis 
não havia muita informação sobre higiene e saúde naquela época.) 

7. Hoje há mais ou menos informações sobre saúde e higiene do que 
naquela época? 

8. Será por que vestir-se custava tão caro? (As roupas eram 
confeccionadas por costureiras ou alfaiates, não havendo lojas com 
roupas prontas como hoje; os tecidos vinham de lugares longínquos 
como a Índia e a África.) 

9. O que ainda prevalece nos dias de hoje em comparação ao texto? 
 

 
Registro do bate-papo: 
 Peça aos alunos que construam um texto comparativo sobre o modo de 
vida citado no texto e sobre o que prevalece na sociedade atual, relatando 
aspectos relevantes sobre saúde/higiene. DEIXE QUE FAÇAM A ATIVIDADE 
EM DUPLAS. 
 

QUADRO COMPARATIVO 
HÁBITO E COSTUMES EM 1808 HÁBITOS E COSTUMES EM 2010 
  
 
 
Atividade 1: História 
 É hora do livro didático de História entrar em ação. O conteúdo do mês é 
relativo à mineração no Brasil colonial. Que tal fazer um paralelo entre o 
trabalho realizado pelos indígenas e pelos escravos africanos na época da 
mineração e na época da chegada da família real portuguesa ao Brasil. 
Comente com os alunos sobre os tigres, da doença de pele causada pela ureia 
e as doenças enfrentadas pelos índios e negros no trabalho nas minas. 
 É interessante fazer uma linha do tempo mostrando a época do Brasil da 
mineração e a época do Brasil da chegada da família real, para que os alunos 
possam situar-se cronologicamente. 

Atividade 2: Língua Portuguesa   
  

Observe o texto a seguir: 
 

 
“Hoje eu almoço  às 12h. Ontem almocei  às 13h. Amanhã, não sei a 

que horas almoçarei , pois meu horário de trabalho está totalmente 
desorganizado.” 



 
1. As palavras destacadas no texto indicam: 
(   ) um sentimento 
(   ) uma ação 
(   ) uma característica de quem está falando  
 
2. As palavras que indicam ação são chamadas de: 
(   ) adjetivos 
(   ) substantivos 
(   ) verbos 
 
3. A que ação o texto se refere? _____________________________________ 
 
4. Uma ação é realizada em determinado tempo. Observe o texto e diga 
quando a ação descrita está sendo realizada, respectivamente. 
(    ) nos tempos: passado, presente e futuro. 
(    ) nos tempos: presente, passado e futuro 
(    ) nos tempos: futuro, presente e passado. 
(    ) o texto não informa. 
 
5.  Agora, descreva algumas das ações que você pratica no seu dia-a-dia, 
usando os tempos verbais da atividade anterior. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. De acordo com a pessoa (sujeito) que pratica a ação, a maneira de escrever 
o verbo pode mudar. Tente reescrever o texto mudando o verbo de acordo com 
a pessoa que realiza a ação.  
 
a- Eu almoço às 12 horas. 
Ele _________________ ás 12 horas. 
Nós _________________ às 12 horas. 
No Brasil colônia, na época da chegada da família real portuguesa ao Brasil, 
eles  __________________________ quando acordavam. 
 
Atividade 3:  

BINGO DOS VERBOS 
 

• Formule questões do tipo: 
1. Verbo andar no passado. 
2. Verbo correr no presente. 

3. Verbo sair no futuro. 
• Confeccione uma cartela de bingo com as respostas a essas questões. 
• Faça cópias para os alunos (da mesma cartela para todos). 
• Jogue com a turma até que alguém encontre todas as respostas. 

 
OBS.: VOCÊ PODERÁ ADEQUAR O NÍVEL DE DIFICULDADE DA 
ATIVIDADE DE ACORDO COM O QUE SUA TURMA JÁ ESTUDOU.  
 
 

� Na próxima aula voltaremos com mais 
QUIZSAÚDE!!! e textos interessantes. 



 
 
Motivando: (já peça para os alunos se dividirem nas  equipes do dia 
anterior) 
 

Segundo dia do JOGO: TEMA – HÁBITOS DE HIGIENE E SAÚDE 
 
 
1- HÁBITO é o mesmo que: 
a- cheiro, perfume 
b- costume, algo que se faz sempre 
c-  aquilo que passa de uma pessoa para outra  
 
 
2- Quantas vezes ao dia os dentistas  recomendam escovar os dentes? 
a- 2 vezes 
b- pelo menos 3 vezes 
c- apenas se eu achar necessário 
 
3- Antes de comer e após usar o banheiro, é recomendado: 
a- limpar as mãos com papel ou toalha 
b- lavar as mãos com água e sabão 
c- evitar gastar água sem necessidade, então, não lavando as mãos estou   
    ajudando o planeta. 
 
4- Dentre os hábitos de higiene e saúde que devemos praticar diariamente  
podemos citar: 
a- tomar banho, comer doces, dormir cedo 
b- cortar as unhas, escovar os dentes, pentear os cabelos 
c- tomar banho, usar roupas limpas, evitar comer alimentos com gordura e com  
    açúcar. 
 
5- O hábito de higiene que está relacionado ao cuidado com a eliminação de 
piolhos e lêndeas é: 
a- tomar banho todos os dias 
b- lavar os cabelos todos os dias 
c- cortar os cabelos o mais curto possível 
 
 
Hora da leitura e bate-papo: 
 Professor, para essa atividade você deverá reproduzir as tirinhas abaixo 
para os alunos (data show, retroprojetor, xerox...). 
 Deixe que leiam silenciosamente. Em seguida, faça a proposta de lerem 
em conjunto. 
 
 
 
 
 
1 



 
2 

 
 Após a leitura, conversem sobre o texto: 

• Pergunte à turma se eles entenderam o que leram e se sabem para que 
serve esse tipo de texto.  

• Fale sobre os nomes que esse texto pode receber: HQ (história em 
quadrinhos), tirinhas; o portador geralmente pode ser chamado de gibi; 
as HQs japonesas são conhecidas como mangás. 

• Explore as imagens, os sons, a maneira de ler os quadrinhos (onde 
começar) os personagens. 

• Veja se conseguem identificar o tema tratado em cada um dos 
quadrinhos (1- limpeza do ambiente e 2- hábitos alimentares). 

 
Registro do bate-papo: 
 Peçam aos alunos que registrem a conversa da maneira que quiserem: 
fazendo outra história em quadrinhos, fazendo desenhos sobre hábitos de 
higiene e saúde. É importante que, junto aos desenhos, haja registros escritos 
(frases, comentários sobre hábitos de higiene/saúde). 
 
Atividade 1:  Língua Portuguesa 
 
1- Leia o texto a seguir: 
 
            A professora fala sobre higiene, limpeza, banhos e essas coisas nem 

sempre muito apreciadas pelas crianças. Ela chama o Juquinha e pede para 

ele mostrar as mãos. Ele mostra a mão esquerda, que está sujíssima. A 

professora aproveita a oportunidade para uma lição. 

 - Aposto que esta é a mão mais suja da escola! 

 - Perdeu, professora! Veja só a direita, como está!  

Paulo Tadeu 



2- O autor do texto fala sobre coisas que não são muito apreciadas pelas 
crianças. Quais são? _____________________________________________ 
 
3- Você concorda com essa opinião? Por quê? _________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4- Esse texto é uma piada . As piadas se caracterizam por: 
(    ) relatarem fatos reais 
(    ) por serem divertidas, engraçadas (têm humor) 
(    ) por conterem histórias de crianças  
 
5- Onde está o humor, a parte engraçada do texto de Paulo Tadeu? Escreva-o 
abaixo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6- Que hábitos de higiene e saúde você costuma praticar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7- Observe as frases: 
  
1 
        “A professora  fala sobre higiene. A professora  chama o Juquinha  e 
pede para o Juquinha  mostrar as mãos.” 
2 
         “A professora  fala sobre higiene. Ela chama o Juquinha  e pede para  
ele mostrar as mãos.” 
 
 As palavras “a professora”  e “Juquinha”  na frase 1 foram substituídas 
por outras, na frase 2. Quais são elas? 
A professora: _____________________ Juquinha: ______________________ 
 
 As palavras que substituem nomes  em frases para que os mesmos não 
sejam repetidos  são chamadas de: 
(    ) substantivos 
(    ) pronomes 
(    ) artigos 
 
8- De acordo com o texto, como estava a mão esquerda do Juquinha? 
______________________________________ O que isso significa? 
_______________________________________________________________ 
 
9- Na atividade 8 a palavra que dá ideia de como está a mão do Juquinha é um 
ADVÉRBIO. O ADVÉRBIO pode exprimir o lugar, o tempo, o modo, a força 
(intensidade) com que ocorrem as ações praticadas pelo sujeito. 
 
10- Agora que você já sabe disso, que tal tentar identificar alguns ADVÉRBIOS 
nas frases abaixo, de acordo com a idéia que expressam? Reescreva as frases 
no local que achar indicado. 
 
1. As mãos do Juquinha estão sujíssimas. 
2. A professora falou educadamente  com o Juquinha. 



3. Hoje , o Juquinha foi com as mãos limpas para a escola. 
4. O Juquinha escondeu as mãos embaixo  da mesa. 
 
IDEIA DE:  FRASE ADVÉRBIO 
LUGAR   
TEMPO   
MODO   
INTENSIDADE   
 
Atividade 2: Matemática das embalagens 
  

Professor, peça aos alunos que tragam embalagens vazias e limpas de 
produtos alimentícios e de limpeza que usam em casa. 

 
• Faça uma roda de conversa com eles, sentem-se no chão, fazendo um 

círculo e conversem, refletindo, sobre o uso das embalagens nas nossas 
vidas e promova a interpretação dos rótulos dos produtos que trouxeram de 
casa. Você poderá iniciar esse diálogo fazendo-lhes algumas perguntas: 

 
1. Suas famílias costumam ler o rótulo das embalagens? Quem faz, como e quando 
ocorre? 
2.É importante ler os rótulos das embalagens?  
3. As embalagens que vocês trouxeram são recicláveis? Sim ou não? Por quê? 
Trabalhe o símbolo abaixo com seus alunos, que eles vêm nas embalagens 
informando quando estas são recicláveis ou não. 

 

4. O que vem escrito nos rótulos das embalagens que vocês trouxeram? 
5. Os alimentos e/ou produtos que estão nas embalagens, contribuem para 
nossa saúde? De que modo? 
6. Quais ingredientes compõem os alimentos contidos nas embalagens? 
Se achar conveniente, estas perguntas poderão ser registradas, por escrito, 
pelos alunos, auxiliados por você, bem como poderá haver uma exposição na 
sala de aula com as embalagens dos produtos que as crianças trouxeram. 

Se houver embalagens de gêneros alimentícios, seria interessante 
promover junto aos alunos a análise da informação nutricional dos produtos. 
Para o registro propomos a utilização de uma tabela simples. 

 

 

 



ANÁLISE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS 

Nome do 
produto 

Informação 
Nutricional 

Quantidade recomendada 
por porção 

Ingredientes 

    

    

 
Com as informações da tabela, você professor poderá explorar as 

informações criando situações-problema que venham ao encontro do conteúdo 
trabalhado com a turma, tais como: adição, multiplicação (por 10, 100, 1000). 
Exemplos: 
1. Se um produto recomenda 100 gramas de consumo por refeição, quantos 
gramas os alunos de nossa sala consumiriam fazendo duas refeições desse 
produto diariamente? 
2. Se um produto possui 2 quilos em sua embalagem, quantos quilos seriam 
em: 
10 embalagens? 
100 embalagens? 
1000 embalagens? 

 
Retomando as embalagens, explore com seus alunos: 

1. A data de fabricação do produto (dia, mês, ano). 
2. A validade do produto.  
3. O local onde o produto foi industrializado, levantando: cidade, estado e país. 

 
Crie situações-problema envolvendo medidas de tempo. Exemplos: 

 
1. Se determinado produto foi fabricado em 2009 e seu prazo de validade é de 
36 meses, quantos anos vale esse produto? Em que ano ele vencerá? 
 
2. Em que ano foi fabricado o produto que vencerá em 2014, cujo prazo de 
validade é de 4 anos? 
 
 
Atividade 3: CONSTRUINDO UMA PIRÂMIDE ALIMENTAR 

O que é a Pirâmide Alimentar?  

Flexível e cheia de opções, a Pirâmide Alimentar pode ser o seu guia para 
uma dieta equilibrada e alimentação saudável. Ela foi desenvolvida pelo 
departamento de agricultura americano e oferece orientação simples e fácil 
para você escolher seu cardápio. Ela demonstra como os diferentes tipos de 
alimentos devem ser balanceados em sua dieta. Assim, a base da Pirâmide é 
constituída de alimentos que devem ser consumidos com frequência (cereais, 
pães, arroz e massas), enquanto que no topo estão os que devem ser 
consumidos com moderação (gorduras, óleos e açúcares). 

A proporção aproximada dos diferentes grupos em sua dieta é: 



 

Cereais, pães, arroz e massas - 6 a 11 porções.  
Vegetais - 3 a 5 porções 
Frutas - 2 a 4 porções 
Carnes, peixes, aves, ovos, feijões e nozes - 2 a 3 porções 
Leite, iogurte e queijos - 2 a 3 porções 
Gorduras, óleos e açucares - use de forma reduzida. 

De acordo com essas informações procure em jornais, revistas, panfletos e 
outros materiais disponíveis, figuras dos alimentos que fazem parte da pirâmide 
alimentar e monte-a em seu caderno. Faça o desenho em tamanho grande, de 
modo que caibam as figuras e cole-as de acordo com a pirâmide acima. 

Atividade 4: 

 Faça uma pesquisa na sala de aula sobre o cardápio dos alunos: 

a- Quantas refeições você faz por dia? 

b- Que tipo de alimento você mais consome? 

c- Você sabe qual é o peso ideal para a sua idade?Você está dentro do peso 
ideal para a sua idade? 

d- Relacione abaixo os alimentos que você consome durante uma semana (seu 
cardápio semanal). Deve ser preenchido todos os dias. 

DIA DA SEMAN A CARDÁPIO 

 
2ª FEIRA CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 
3ª FEIRA CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 



4ª FEIRA CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 
5ª FEIRA CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 
6ª FEIRA CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 
SÁBADO CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 
DOMINGO CAFÉ DA MANHÃ: 

ALMOÇO: 

LANCHE: 

JANTAR: 

Professora, você pode fazer um cartaz com as informações abaixo e 
fixar nasala de aula para consulta dos alunos. Essas atividades são 
importantes para incentivar uma alimentação saudável. Se fosse possível pesar 
a turma e construir um gráfico com as informações seria muito interessante. Se 
não for possível, peça aos alunos que tragam seu peso anotado para a 
realização da atividade. 

# 10 anos 

    * peso médio = 31 quilos homens/ 32 quilos mulheres 
    * limite inferior = 25 quilos homens/ 26 quilos mulheres 
    * limite superior = 41 quilos homens/ 45 quilos mulheres 
 
# 12 anos 
 
    * peso médio = 40 quilos homens/ 42 quilos mulheres 
    * limite inferior = 32 quilos homens/ 32,5 quilos mulheres 
    * limite superior = 51 quilos homens/55 quilos mulheres 
 



# 14 anos 
 
    * peso médio = 51 quilos homens/ 50 quilos mulheres 
    * limite inferior = 41 quilos homens/ 41 quilos mulheres 
    * limite superior = 65 quilos homens/ 65 quilos mulheres 
 

� Foi divertido, não foi? 
� Até mais! 

 
 
 
Motivando: 
 
 Terceiro dia do JOGO: TEMA “TODOS CONTRA A DENGUE!” 
 
1- A dengue é transmitida: 
a- de uma pessoa contaminada para outra pessoa 
b- pela picada de um mosquito  
c- bebendo água suja 
 
2- O nome do mosquito que transmite a dengue é: 
a- AIDS 
b- Aedes Aegypt 
c- Tênia saginata 
 
3- O mosquito se reproduz principalmente: 
a- em ninhos, onde põe seus ovos 
b- na água  
c- nenhuma das alternativas 
 
4- São maneiras eficazes de combater a dengue: 
a- deixar a água se acumular nas plantas ou no lixo do quintal 
b- colocar areia nos pratinhos das plantas e guardar o lixo em local adequado 
c- deixar as caixas d’água destampadas, para entrar um pouquinho de sol 
 
 
5- São alguns sinais de que você possa estar com dengue: 
a- tosse e falta de ar 
b- dor de cabeça, dos nas juntas, febre alta, manchas no corpo 
c- diarréia, tontura 
 
 
Hora da leitura, bate-papo e registro do bate-papo:  
  
1. Ouça a música com a turma, cantem, dancem e divirtam-se! 

Não Vou Me Adaptar 
(Letra de Nando Reis e Música de Arnaldo Antunes) 

 
 
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia 
Eu não encho mais a casa de alegria 
Os anos se passaram enquanto eu dormia 
E quem eu queria bem me esquecia 
Será que eu falei o que ninguém ouvia? 
Será que eu escutei o que ninguém dizia? 
Eu não vou me adaptar, me adaptar (3x) 

 
Eu não tenho mais a cara que eu tinha 
No espelho essa cara já não é minha 
É que quando eu me toquei achei tão 
estranho 
A minha barba estava deste tamanho 
Será que eu falei o que ninguém ouvia? 
Será que eu escutei o que ninguém dizia? 



 

 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 
Não vou me adaptar! 
Me adaptar! 
 

 
2. Agora é hora de explorar a letra da música: 
 
• Ao ouvir a música o que você sente? O aluno pode responder livremente.  
• Aproveitar para conhecer melhor os alunos, suas preferências musicais e 

como se comportam quando ouvem música. Pode perceber os que se 
sentem a vontade com atividades de sensibilização e os que resistem a 
elas. Essa forma de começar uma atividade é bem interessante, pois muitas 
vezes iniciar a aula ouvindo uma música e lendo a letra, faz com que os 
alunos se concentrem e relaxem. Mas para ajudá-los a se concentrarem é 
bom pedir que escutem a música acompanhando com a leitura da letra. 
Assim, a música não apenas introduz o tema, como também acaba por se 
constituir em uma estratégia de concentração no tema da aula. 

• Preste atenção na letra da música. Sobre o que o autor da letra está se 
expressando? 

• A resposta também é livre, mas espera-se que com o debate seja possível 
chegar a uma ideia de mudança , de transformação do corpo, de “não se 
reconhecer mais no espelho”. Você pode destacar trechos da música que 
ajudem a explicitar essa ideia. Por exemplo, “No espelho essa cara já não é 
minha”. Caso as respostas fiquem muito gerais para se chegar a essa ideia, 
elabore questões secundárias para o debate a partir dessas respostas, 
destacando os vários trechos da música. Por exemplo: 

Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia 
Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu dormia 
Eu não encho mais a casa de alegria 
E quem eu queria bem me esquecia 

 
 
3. Os alunos devem registrar agora, algumas mudanças pelas quais passaram 
desde que nasceram: 

• Altura 
• Peso 
• Preferências 
• Pelos  no corpo 
• Mudanças físicas mais percebidas 

 
 
Atividade 1: Caixinha de perguntas 

Professor, esse é um bom momento para usar o livro didático (O sistema 
reprodutor humano). Após a leitura dos textos do livro peça aos alunos que 
registrem num pedaço de papel as dúvidas que têm a respeito do próprio 
corpo, especialmente sobre o sistema reprodutor, sexo, sexualidade... Ninguém 
precisa se identificar. Coloque as perguntas numa caixinha e responda-as ao 
decorrer das aulas. 

Lembre-se dos recursos materiais da escola: mapas do corpo humano, 
livros, revistas. É uma excelente hora para usar. 
 



Atividade 2: Masculino e feminino  
(PROFESSOR, ESSA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES SOBRE MASC ULINO E 
FEMININO PODEM SER O MOTIVANDO, O BATE-PAPO E O REG ISTRO DE 
BATE-PAPO DE OUTRO DIA DE AULA.) 
 
Material necessário: 
• Tesoura 
• Cola 
• Revistas usadas 
• Folhas usadas de papel A4, ou cartolina, ou jornal  
1- O professor solicitará que os alunos tragam de casa revistas usadas. È 
importante que o professor também leve revistas para a sala de aula. Reunindo 
a sala em grupos de até 5 componentes, o professor pedirá que os alunos 
procurem, em revistas, imagens e desenhos de brinquedos/objetos que as 
meninas gostam de ganhar e de brinquedos/objetos que meninos gostam de 
ganhar. Cole-os em duas folhas separadas: uma para coisas de meninas e 
outra para coisas de meninos. Caso isso seja difícil, você poderá organizar 
duas listas uma dos “femininos” e outra dos “masculinos” de acordo com as 
concepções de seus alunos. 
2- Em seguida, cada grupo será responsável pela construção de seu painel. 
Peça que os alunos separem, de um lado, as figuras que se referem às 
meninas e, de outro, aquelas que se referem aos meninos. 
Observação: Os papéis que foram utilizados poderão ser reutilizados em outras 
atividades desenvolvidas na escola ou doados para a reciclagem. 
3- Trocando ideias: 
Com os painéis montados, o professor terá como tarefa discutir com os grupos 
os seguintes pontos: 
• Como são as brincadeiras das meninas? 
• Como são as brincadeiras dos meninos? 
• Os brinquedos/objetos que se referem às meninas são semelhantes nos 
outros grupos? Quais? 
• Nos grupos formados, os brinquedos/objetos dos meninos apresentam 
alguma semelhança? Quais? 
• Vocês concordam que menina é esforçada e boazinha? 
• Vocês concordam que o menino não pode chorar? 
• Vocês concordam que a menina não pode brincar na rua, pois é perigoso? 
• Vocês concordam que o menino é esperto e independente? 
• Vocês concordam que a menina sonha em ser professora? 
• Vocês concordam que o menino não tem medo de nada? 

Após a discussão e a socialização dos pontos de vistas dos grupos o 
professor pedirá para que cada aluno faça no caderno de aula uma síntese 
sobre o que concordam e o que discordam a respeito dos comportamentos de 
meninos e meninas, justificando as respostas. 

• O que é ser mulher? 
• O que é ser homem? 
• Quais as diferenças entre ser mulher e ser homem? 
• Quais dessas diferenças são biológicas? E quais são construídas 

socialmente? 
• Quais situações que essas diferenças se tornam desigualdades? 
• Como a escola poderia contribuir para modificar essa situação? 

 
IMPORTANTE:  Orientar os alunos fazendo referência ao caráter social e 
histórico dos papéis de gênero. Os alunos poderão expressar seus sentimentos 
em relação a esses papéis que se veem constrangidos a desempenhar e com 
os quais não concordam, dando exemplos de situações em que isso ocorre. 



 
Atividade  3: Construindo um caça-palavras 

• Distribua aos alunos uma folha com um caça-palavras em branco 
(modelo abaixo). 

• Faça no quadro uma lista com vários substantivos no masculino e no 
feminino, misturados. 

• Peça que os alunos escolham pelo menos 8 masculinos e 8 femininos e 
distribuam no caça-palavras (na horizontal ou  na vertical). 

• Nos espaços (quadradinhos) que ficarem em branco, colocar qualquer 
letra do alfabeto. 

• Depois de pronto o caça-palavras, trocar com um colega para que o 
mesmo encontre os substantivos. 

• É importante explicar à turma que a letra deve ser legível e a escrita sem 
erros, já que estão copiando do quadro e outro colega lerá o que está 
escrito para resolver a atividade. 

• FAÇAM O CAÇA-PALAVRAS COM LETRA BASTÃO. 
 

SUGESTÃO 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
SUBSTANTIVOS MASCULINOS                         SUBSTANTIVOS FEMININOS 
___________________________                         ________________________ 

 
� Chegamos ao final de mais um dia de aula.  

 
 
Motivando: 
 
Quarto  dia do JOGO: TEMA “SAÚDE GERAL!” 
 
1- Banhos demorados e muito quentes fazem bem à saúde. 
a- verdadeiro 
b- falso 
 
 
2- Comer manga e beber leite em seguida pode provocar a morte. 
a- verdadeiro 
b- falso 
 
3- É possível fazer refeições nutritivas a partir da casca da banana, da casca 
do ovo e de folhas de mandioca. 
a- verdadeiro 
b- falso 



 
4- São algumas das maneiras de se evitar a gripe A: 
a-  ficar sempre em ambiente fechado evitando a friagem. 
b- lavar sempre as mãos e evitar compartilhar objetos como copos e talheres. 
 
5- Praticar esportes faz bem à saúde. 
a- verdadeiro (explique por que) 
b- falso (explique por que) 
 
Hora da leitura, bate-papo e registro do bate-papo:  se possível, os alunos 
devem acompanhar a leitura (Xerox, transparência...) 
 

DIFERENTES E INSEPARÁVEIS  
 

Você sabe como o cérebro funciona? 

  
O cérebro humano é dividido 
em duas metades, o lado 
esquerdo e o lado direito... 

O Esquerdo pensa: "2+2 = 4" 

O Direito pensa: "2+2 = Dois 
patos na lagoa"  

O lado esquerdo é 
responsável pelo pensamento 
lógico, e o lado direito, pela 
criatividade. 

O Esquerdo pensa: "A chuva é 
a água evaporada dos mares 
e rios, que se condensa nas 
nuvens e cai na terra." 

O Direito pensa: "Mãe, as 
nuvens estão espirrando!" 

  
A metade esquerda do cérebro Esquerdo e Direito , juntos - 



comanda o lado direito do 
corpo, e a metade direita do 
cérebro comanda o lado 
esquerdo do corpo. 

Então a menina pensa: "Assim 
você deu um nó na minha 
cabeça!"  

"Que nada! Nós trabalhamos 
juntos, é só assim é que você 
consegue pensar e se mexer."  

 

* O cérebro de um recém-nascido cresce quase 3 vezes o seu tamanho 
durante o primeiro ano! Os humanos têm o cérebro mais complexo do que o de  
qualquer outra criatura na Terra. 

* 1,4 kg - O peso do cérebro humano. Este consome 25% do oxigênio que 
respiramos. 

* Os impulsos nervosos podem ser transmitidos pelos nervos ou pelas fibras 
musculares a uma velocidade superior a 320 km/h. 

* As pessoas são incapazes fazer cócegas no próprio corpo 
(propositadamente) porque o cérebro prevê os seus movimentos antes que 
eles aconteçam, excluindo a sensação de perigo e pânico que provoca as 
cócegas. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Brinque com os alunos entregando-lhes o texto abaixo e pedindo que 
tentem ler o que está escrito. Peça que reescrevam o que foi lido no caderno. 
 

De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não 

ipomtra em qaul odrem as Lteras de uma plravaa etãso, a úncia 

csioa iprotmatne é que a piremria e útmlia Lteras etejasm no lgaur 

crteo. O rseto pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida 

pdoe ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa Ltera 

isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo. 

 
Resposta somente para o professor: 
DE ACORDO COM UMA PESQUISA DE UMA UNIVERSIDADE INGLESA, NÃO IMPORTA EM 
QUAL ORDEM AS LETRAS DE UMA PALAVRA ESTÃO, A ÚNICA COISA IMPORTANTE É 
QUE A PRIMEIRA E A ÚLTIMA LETRAS ESTEJAM NO LUGAR CERTO. O RESTO PODE 
SER UMA BAGUNÇA TOTAL, QUE VOCÊ AINDA PODE LER SEM PROBLEMA. ISTO 
PORQUE NÕS NÃO LEMOS CADA LETRA ISOLADA, MAS A PALAVRA COMO UM TODO. 
 
 
Atividade 1: Matematicando (jogo para compor e deco mpor números – 
FAÇA AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS)  
 

Professor, providencie um espaço, que poderá ser a própria sala de 
aula, desde que seja possível trabalhar em equipes de no máximo seis alunos; 
lápis; borracha e folha de papel sulfite para cada elemento da equipe. 

 
• Construa 70 fichas para cada equipe. Para cada dez fichas deverá 

utilizar uma mesma cor, e numerá-las de 0 a 9, por exemplo: 
a- dez fichas verdes escritos os números de zero a nove;  



b- dez fichas brancas também escritos os números de zero a nove; 
c- dez fichas amarelas escritos os números de zero a nove. 
d- dez fichas azuis escritos os números de zero a nove. 
e- dez fichas rosa escritos os números de zero a nove. 
f- dez fichas laranja escritos os números de zero a nove. 
g- dez fichas vermelhas escritos os números de zero a nove. 
 

• Coloque as fichas em saquinhos ou caixinhas separadas: fichas verdes 
numa caixinha/sacola; fichas brancas noutra caixinha /sacola. E assim 
por diante. 

• Cada jogador/a sorteia um algarismo de cada um dos 
saquinhos/caixinhas de fichas. Com elas deverão compor o maior ou o 
menor número possível, de acordo com a ordem dada por você. 

• Os números formados deverão ser registrados em uma folha, para 
posteriormente serem utilizados em diferentes atividades. Os elementos 
das equipes deverão conferir os números formados, dizendo-o em voz 
alta. Marca-se 1 ponto para quem escrever o maior ou menor número, 
conforme o solicitado por você em cada jogada. 

• COMECE COM NÚMEROS DAS CLASSES SIMPLE, DEPOIS MILHAR 
ATÉ CHAGAR NO MILHÃO. 

• Quando todos da equipe tiverem sorteado e escrito seu número 
recoloca-se as fichas em seus respectivos saquinhos, cada cor em seu 
lugar, e começa outra jogada. Após algumas jogadas, cada participante 
soma seus pontos e verifica quem ganhou. 

 
Você poderá explicar a atividade para os alunos da seguinte forma: 

 
- Vocês já aprenderam a decompor e compor numerais. Vamos fazer uma 

atividade que irá demonstrar se realmente aprenderam. 
Para isto, organizem-se em grupos de cinco elementos. Em cada grupo 

haverá três saquinhos contendo fichas numeradas de zero (0) a nove (9), estas 
fichas terão cores diferentes em todos os saquinhos. Na sua vez de jogar você 
deverá pegar uma ficha de cada cor, ou seja, uma ficha em cada saquinho. Em 
seguida deverá ficar atento às solicitações que irei fazer a fim de que escreva 
um numeral utilizando os algarismos que foram retirados nos diferentes 
saquinhos. Vocês deverão ao final de cada rodada escrever o número formado 
na folha que receberam.  
 

• Em seguida você ainda poderá fazer: 
 
1- Pensando no jogo de Fichas e Números, registre: 
a) Todos os numerais que você formou. 
b) Os numerais que você formou em ordem crescente. 
c) Os numerais registrados acima por extenso. 
d) Os numerais registrados  que são pares e os que são ímpares? 
e) O sucessor e o antecessor dos numerais que você formou. 
f) Vamos decompor os numerais que você formou? Para isto veja o exemplo: 
 

• Professor, para concluir a atividade registre também: 
 

Com o jogo Fichas e Números revimos que o nosso sistema de numeração 
decimal é estruturado em três ordens: unidades, dezenas e centenas. Todos os 
numerais com até três algarismos pertencem a classe das unidades simples. 
No entanto, na leitura, não é necessário dizer a classe, basta falar o numeral. 
 



Por exemplo: 48 – quarenta e oito (observe que não se fala quarenta e oito 
unidades simples. Já aprendemos que, cada coluna não pode ter dois 
numerais. É importante não esquecermos que começarmos a escrever os 
algarismos da direita para a esquerda. Assim, cada ordem pode chegar até o 
numeral 9. SERIA INTERESSANTE USAR O QVL NESSE MOMENTO. 
 

Professor, ao utilizar uma atividade lúdica tenha s empre objetivos 
bem definidos ao executá-la e jamais a realize apen as com o intuito de 
executá-la ou pelo prazer de dizer que as utiliza e m sua sala de aula. 
  
 
Atividade 2: REVISANDO Nº DE SÍLABAS E TONICIDAE DA S PALAVRAS 

• Escolha palavras do texto da hora da leitura (sobre o cérebro) e escreva-
as em fichas. Ou peça que os alunos o façam. Já entregue as fichas 
recortadas. 

• Peça que os alunos recortem as palavras, separando-as em sílabas. 
• Classifiquem-nas primeiro quanto ao número de sílabas. 
• Em seguida, peça que identifiquem que sílaba é pronunciada com mais 

“força”.  
• Monte uma das palavras no quadro (começando da última sílaba) e 

explique sobre a tonicidade:  
1. última sílaba mais forte – oxítona; 
2. penúltima sílaba mais forte: paroxítona 
3. antepenúltima sílaba mais forte: proparoxítona(e todas são 

acentuadas). 
• É uma boa hora para falar de algumas palavras que eram acentuadas e 

perderam o acento de acordo com o novo acordo ortográfico. 
• Seria interessante ainda, construir uma lista de palavras com essa nova 

regra. 
 

� Mais um dia de aula. 
� Foi divertido e proveitoso, tenho certeza! 

 
 
 
 
Motivando: 
 Quinto e último dia do JOGO: TEMA “GRIPE SUÍNA”! 
 
1- Por que a gripe suína recebeu esse nome? 
a- por comum em aves 
b- por ser comum em porcos 
c- por pegarmos a gripe ao comermos carne de porco 
 
2- O nome científico da gripe suína é: 
a- A H1N1 
b- gripe mexicana, pois começou no México 
c- gripe espanhola 
 
3- O surto de gripe suína de 2009 teve início: 
a- no Japão 
b- nos Estados Unidos 
c- no México 
 
4- Podemos ser contaminados pela gripe suína: 



a- através da picada de um mosquito 
b- comendo carne ou produtos suínos 
c- pelo ar, em contato com pessoas infectadas 
 
5- Já existe vacina contra a gripe A H1N1: 
a- verdadeiro 
b- falso 
 
 Professor, ao final de todas as rodadas do jogo, confiram os pontos das 
equipes, não incentive a disputa, mas parabenize todos os que brincaram e 
demonstraram seus conhecimentos e,  que tal comemorar com uma salada de 
frutas bem gostosa? Peça aos alunos para que cada um traga um ingrediente e 
combine com a equipe da cantina da escola. Bom apetite!  
 
Hora da leitura e bate-papo: é interessante que os alunos tenham em mãos o 
texto abaixo ou coloque-o numa transparência para ser usada no retroprojetor. 
Peça ajuda ao seu coordenador pedagógico. 
 
Influenza A (H1N1) 

Progressão, sintomas e tratamento 
 

Assim como a gripe humana comum, a influenza A (H1N1) apresenta 

como sintomas febre repentina, fadiga, dores pelo corpo, tosse, coriza, dores 

de garganta e dificuldades respiratórias. Esse novo surto, aparentemente, 

também causa mais diarreia e vômitos que a gripe convencional. De acordo 

com a OMS, os medicamentos antivirais oseltamivir e zanamivir, em testes 

iniciais mostraram-se efetivos contra o vírus H1N1.  

Ter hábitos de higiene regulares, como lavar as mãos, é uma das formas 

de prevenir a transmissão da doença. Além disto, deve-se evitar o contato das 

mãos com olhos, nariz e boca depois de tocar em superfícies, usar lenços 

descartáveis ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e ambientes fechados e 

ter hábitos saudáveis como hidratação corporal, alimentação equilibrada e 

atividade física. Caso ocorra a contaminação, o paciente deve evitar sair de 

casa até cinco dias após o início dos sintomas, pois este é o período de 

transmissão da gripe A.  

Algumas organizações religiosas também orientaram aos fiéis evitar 

abraços, apertos de mãos ou qualquer outro tipo de contato físico para impedir 

a dispersão do vírus durante os cultos religiosos.  

 



 
 

 

Diagrama dos sintomas da gripe A (H1N1) no ser humano. 

1- Corpo em geral - febre 

2- Psicológico - letargia, falta de apetite 

3- Nasofaringe - rinorreia, dor de garganta 

4- Sistema Respiratório - tosse 

5- Gástrico - náuseas, vômitos 

6- Intestino - diarreia.  
Grupos de risco 

Desde que as mortes em decorrência da gripe suína foram identificadas, 

alguns grupos de risco foram observados. São eles: 

• Gestantes 
• Idosos (maiores de 65 anos) - neste grupo existe uma situação especial, 

pois os idosos têm sistema imunológico baixo. 
• Crianças (menores de 2 anos) 
• Doentes crônicos 
• Problemas cardiovasculares, exceto hipertensos 
• Asmáticos 
• Portadores de doença obstrutiva crônica 
• Problemas hepáticos e renais 
• Doenças metabólicas 
• Doenças que afetam o sistema imunológico 
• Obesos 

 

Registro do bete-papo: 

 Que tal completar o quadro com informações importantes do texto? 

 

GRIPE SUÍNA 

NOME POPULAR: 

NOME CIENTÍFICO: 

FORMAS DE CONTÁGIO: 



SINTOMAS: 

COMO EVITAR: 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Atividade 1: Caça-palavras (doenças causadas pelas mudanças 
climáticas) 

 Encontre no caça-palavras:  os nomes de doenças  causadas por 
mudanças climáticas que aparecem no texto, algumas palavras que explicam 
o que podem ser mudanças climáticas  e o significado da sigla OMS. 

 

“As mudanças climáticas (aumento da temperatura, tempestades, secas 
e desastres naturais) podem causar danos à saúde humana que vão desde 
viroses até problemas cardíacos. Uma das piores conseqüências previstas pela 
OMS em longo prazo é a expansão de doenças tropicais como malária, 
dengue, febre amarela, cólera, salmoneloses, leishmaniose, leptospirose e 
infecção por hantavírus - para regiões temperadas.” 

 

O R S G A V I M A X I D E N T E D C P A Z P M O P 
A A U M E N T O D A T E M P E R A T U R A C O L E 
H A N T I N U T P L E P S T I P O R O S E A C M P 
A P Ç M X L E I S H I M A N I O S E K H O R Z P D 
O R G A N I Z A Ç Ã O M U N D I A L D E S A Ú D E 
U K G Ç P A O P Ç M Z A H O P Ç A T O P N V X P N 
P R O B L E M A S C A R D Í A C O S C A M Q P Ç G 
A S L S A L M O N E L O S E S M A L O P A A O P U 
V I R O P Ç A T E M P E S T A D E S C T L A Ç P E 
Q V I R O S E S A P Ç C R I U T Y O P M Á L E I S 
V V I N F T P Ç A Z C Ó L E R A N P Ç A R Q C M P 
O Q D E S A S T R E S N A T U R A I S S I D E N G 
M F R E B R H A N T A V Í R U S R E A M A Q P Ç C 
H F E B R E A M A R E L A D E S T R O P Ç A Z N O 
N D E L E P T O S P I R O S E V A P Ç L S E C A S 

 

 

Atividade 2: Geografia 

 Aproveite o momento para falar sobre os climas do Brasil e as variações 
climáticas no território goiano. Use o livro didático. 

 

Atividade 3: Recreação 

LOCAL: PÁTIO DA ESCOLA 

MATERIAL NECESSÁRIO: CORDA, BOLA DE VÔLEI (OU BOLA COMUM) 

DIVIDIR A TURMA EM DOIS GRUPOS 



• Jogar como se fosse vôlei, mas com um número maior de jogadores de 
cada lado.  

• O professor e um aluno segurarão a corda, que fará o papel da rede. 

• O objetivo é passar a bola para o lado do time adversário 

• A bola não pode cair, pode-se tocar quantas vezes forem necessárias e 
a quantidade de pontos pode ser estipulada pela turma. 

• O INTERESSANTE DO JOGO É QUE O PROFESSOR E O ALUNO 
QUE ESTÃO SEGURANDO A CORDA PODERÃO SE DESLOCAR 
PELO PÁTIO E OS JOGADORES DEVERÃO ACOMPANHÁ-LOS SEM 
PARAR O JOGO E DEIXAR A BOLA CAIR. 

 

 

Atividade 4: 

 Um jogo de dominós é composto por 28 peças diferentes. Em cada peça 
há um retângulo, com dois valores impressos que variam de 0 a 6.  
A seguir exibimos uma multiplicação de um número de 3 algarismos por outro 
de 1 algarismo, montada com o auxílio de quatro peças de um jogo de 
dominós. 

 

Note que, de fato, 534 x 4 = 2136. 
Com as 24 peças restantes, sem repeti-las, apresente outras 2 multiplicações 
corretas seguindo o modelo do exemplo dado, ou seja, utilizando 4 peças em 
cada uma. 

Professor, observe que levar o jogo de dominós para a sala de aula é 
uma diversão. Sugiro que divida os alunos em grupos e distribua um jogo de 
dominós para cada grupo e uma folha de registros: 



 

Agora, os alunos também devem registrar as restrições do jogo. 
Portanto, podemos propor uma outra folha de registros: 

 

SEMPRE QUE LEVAR UMA ATIVIDADE LÚDICA PARA A SALA L EMBRA-
SE DE QUE SEUS OBJETIVOS DEVEM SER CLAROS 

� Até a próxima aula! 

 

 



Motivando: 

 Vamos brincar de morto-vivo? 

 Para cada atitude de respeito ou desrespeito à saúde os alunos deverão 
ficar de pé (vivo) ou abaixar-se (morto). 

Ex: 

• Comer muitos doces 

• Beber refrigerante todos os dias 

• Praticar esportes 

• Brincar ao ar livre 

• Dormir cedo 

• Comer alimentos saudáveis 

• Usar drogas 

• Pular refeições 

• Bebe remédio sem receita médica 

• Escovar os dentes 

• Tomar banho 

 

Hora da leitura, bate-papo e registro do bate-papo:  

 Distribua o texto abaixo para os alunos e façam uma leitura colaborativa 
do mesmo: peça que cada aluno leia uma frase ou parágrafo, faça paradas 
estratégicas, pergunte o significado de algumas palavras.  

Em busca dos porquês 

Às vezes, a gente fica se perguntando se todo mundo sabe que as drogas são 
prejudiciais à saúde, então por que tanta gente usa? 

 Parece uma pergunta tão simples de responder e de repente percebemos que é 
justamente ao contrário. 

 Para começo de conversa, é bom saber que, historicamente, a humanidade sempre 
procurou por substâncias que produzissem algum tipo de alteração em seu humor, em suas 
percepções, em suas sensações. 

 Em segundo lugar, não é possível determinar um único por que. Os motivos que 
levam algumas pessoas a se utilizarem de drogas variam muito. Cada pessoa tem 
necessidades, impulsos ou objetivos que as fazem agir de uma forma ou de outra e a fazer 
escolhas diferentes. Se fôssemos fazer uma lista, de acordo com o que os especialistas 
dizem sobre o que motiva as pessoas ao uso da droga, veríamos que as razões são muitas e 
que nossa lista ainda ficaria incompleta. Quer ver? 

• Curiosidade; 

• Para esquecer problemas, frustrações ou insatisfações; 

• Para fugir do tédio; 

• Para escapar da timidez ou da insegurança; 

• Por acreditar que certas drogas aumentam a criatividade, a sensibilidade; 



• Insatisfação com a qualidade de vida; 

• Saúde deficiente; 

• Busca do prazer; 

• Enfrentar a morte, ficar corajoso; 

• Necessidade de experimentar emoções; 

• Ser do contra; 

• Busca do sobrenatural. 

Bom, já deu pra perceber que a tarefa não é fácil. Então, se pretendemos entender e 
combater o uso das drogas precisamos saber que não podemos generalizar os motivos que 
levam uma pessoa a usar drogas. Cada usuário tem os seus próprios motivos. 

 É necessário conhecer as motivações das pessoas para compreender atitudes 
aparentemente incompreensíveis. E esta regra vale para qualquer situação. Não apenas 
para as drogas.  

(Disponível em: http://www.abennacional.org.br/revista/cap6.5.html.)

 

Agora é hora de deixar a turma falar, mas de forma organizada. 
Pergunte o que entenderam do texto, se concordam com o mesmo. É hora de 
descobrir muita coisa sobre a vida e a maneira de pensar e agir de seus 
alunos. Conversem sobre o que o uso da droga pode fazer à vida de uma 
pessoa. 

 Para o registro dessa conversa sugira que os alunos façam desenhos e 
escrevam frases sobre os desenhos. Faça uma exposição dos mesmos. 

 

Atividade 1: Milton Dacosta 

 Observe como a biografia de Milton da Costa é apresentada numa 
página da Internet.   

Dacosta, Milton (1915 - 1988) 
 

• Nascimento/Morte 
 
1915 - Niterói RJ - 19 de outubro 
 
1988 – Rio de Janeiro, RJ - 4 de setembro 
 

• Vida Familiar 
 
Casado com a pintora Maria Leontina (1917 - 1984) e pai do artista plástico 
Alexandre Dacosta (1959). 
 

• Formação 
Pintor, desenhista, gravador, ilustrador. 
 

Observe a pintura feita pelo artista brasileiro e: 
• Escreva em poucas linhas o que você acha que ela representa. 
•  Que título e que valor você daria a essa obra?  
• Reproduza a obra na malha quadriculada abaixo. 

 



  

       

            

       

       

       

       

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

                         AUTORRETRATO                   FOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milton Dacosta 
Titulo: _________________________ 
Ano: 1960 
24 x 19 cm 
Técnica: óleo sobre tela 
Valor: R$ _______________________ 

 



 
 

SUGESTÕES PARA CONSTRUIR O ALMANAQUE 
 

 
 
 



 
 
I – ALMANAQUE 
 
 Antes de iniciar qualquer trabalho de confecção do  almanaque é 
importante que os alunos conheçam esse portador de texto. Leve um para 
a sala e mostre-o aos seus alunos. Em bancas de rev ista encontram-se 
vários almanaques. Se a escola puder comprar (são b em baratos) seria 
interessante cada dia da semana um aluno levá-lo pa ra casa e conhecê-lo. 
 

• Para a confecção do ALMANAQUE, comece com a definição acima, que 
poderá ser a primeira página do mesmo. 

• Explique que será um trabalho sobre o tema SAÚDE, assim como os 
relatos pessoais do mês passado. 

• Trabalhe com grupos: divida a sala por temas. 
• Cada grupo de alunos poderá pesquisar determinado assunto (7 grupos 

de 5 alunos). 
1. Dicas de saúde 
2. Práticas esportivas 
3. Alimentação saudável 
4. Receitas nutritivas 
5. Datas comemorativas do mês de março 
6. Confecção de um caça-palavras dentro do tema use o modelo do 

caça-palavras sobre substantivos femininos e masculinos ou 
ainda o das doenças causadas por mudanças climáticas 

7. Saúde da mente 
• Cada pesquisa pode ser uma página do ALMANAQUE (NÃO PRECISA 

SER UM PARA CADA ALUNO – 7 GRUPOS = 7 PÁGINAS + UMA DA 
INTRODUÇÃO + A CAPA.) 

• As PESQUISAS não devem ser grandes, para não desanimar os alunos. 
• Todas as páginas devem ter ilustrações: ou feitas pelos alunos ou 

colagem de figuras/gravuras. 
• A revista CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS PODESER UMA FONTE 

RIQUÍSSIMA DE CONSULTA. 
• BOM TRABALHO. 

 
II – Se você achar interessante, todos os textos us ados na apostila 
poderão ser reproduzidos e fazerem parte do almanaq ue. 
 Peça aos alunos que selecionem apenas as partes de  que mais 
gostaram dos textos e proponha a cópia dos mesmos: letra legível, 
parágrafo, letra maiúscula, separação das sílabas. 
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Outras sugestões para o dia-a-dia 
(É importante criar um contexto para as mesmas.) 

 
1- STOP 
Material necessário 

- Lápis/Caneta  

- Folhas 

  

Objetivo Desenvolver raciocínio lógico matemático, atenção, agilidade e integração.  
  

Procedimento 

- Forme uma equipe com mais dois colegas. Se não for possível, forme equipe com mais 
um só. 

- Sua equipe escreve num papel SETE números, todos menores que 10.  

- Sua equipe também deve fazer no caderno uma tabela como esta: 

Maior número                                               

Menor número    

Subtração de maior resultado   

Subtração de menor resultado    

Resultado de uma multiplicação   

- Tudo pronto? Agora a questão é escolher a equipe adversária. 

- Quando o professor disser "Já!", as duas equipes trocam suas listas de números e 
tentam preencher as tabelas. 

- Veja só: sua equipe preenche a tabela com os números dados pela outra equipe! 

- Veja uma tabela preenchida (SUPOSIÇÃO): 

Maior número  1.129.341 

Menor número  11 



Subtração de maior resultado 1.129.341-11= 

Subtração de menor resultado  21-11= 

Resultado de uma multiplicação 1129X3= 

- A equipe que completar primeiro a sua tabela grita STOP! E vence o jogo. Mas 
atenção! A outra equipe deve conferir! Se houver erro... 

 
2- Bingo matemático 

Material necessário 

- Cartolinas numeradas, semelhantes às cartelas de bingo 
  
- Marcadores (grãos de feijão, tampinhas, etc.). 
  
- Giz 

 
  

Objetivo 

- Este jogo, além de auxiliar a memorização, atenção e raciocínio, faz com que seja 
despertado o gosto pela matemática de maneira lúdica.  

Procedimento 

- O educador deverá entregar para cada aluno uma cartela contendo vários números e 
alguns marcadores. 

- No quadro-negro, o educador escreverá contas, como por exemplo: 3x5; 4x8; 10x7... 

- Os alunos deverão procurar em suas cartelas os resultados das contas. Caso encontrem, 
deverão marcar os números. 

- Diversas contas serão escritas pelo educador, até que algum aluno complete a cartela. 

- O vencedor será aquele que, ao completar a cartela, gritar BINGO . 

 


