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Conteúdos  essenciais: qualidade  de  vida,  texto  informativo,  verbos,  sujeito,  singular  e  plural  números, 
porcentagem, operações matemáticas, pesos e medidas, 

Objetivos:    

• Ler e escrever palavras, frases e textos de média complexidade 
o Realizar entendimento de texto e imagem, utilizando a observação e o diálogo
o Resolver problemas do cotidiano, utilizando o raciocínio lógico matemático
o Expressar através do desenho e da pintura.

PORTUGUÊS

Texto Informativo: tem o objetivo de informar e

esclarecer ao leitor

Como manter a qualidade de vida na terceira idade - I

Existem diversas maneiras de manter a qualidade de vida nessa 

fase,  principalmente  por  meio  da criação  de  hábitos  saudáveis, 

como:

Praticar atividades físicas
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https://vivamais.cemigsaude.org.br/habitos-saudaveis/


O  sedentarismo  na  terceira  idade  pode  contribuir  para  a 

dependência e a limitação, prejudicando a qualidade de vida. Assim, a 

prática  de  atividades  físicas  é  um dos  pontos principais para  ter  a 

saúde  em  dia. Mesmo  o  exercício  mais  leve  pode  auxiliar  a 

preservar a mente e o corpo balanceados.

Alimentar-se com refeições ricas em nutrientes

Assim  como  a  prática  de  atividades  físicas, a  alimentação 

balanceada  é  fundamental  nessa  fase  de  vida. Isso  porque  o 

organismo  passa  por  algumas alterações,  como  as  mudanças de 

metabolismo, que exigem um hábito alimentar específico para que o 

corpo continue funcionando da melhor maneira.

A necessidade de nutrientes muda e, muitas vezes, as condições 

de  saúde  que  podem  trazer  restrições  à  sua  alimentação. Quanto 

melhor o indivíduo se alimentar, mais disposição terá para viver o 

dia a dia.

Algumas dicas de alimentação são importantes:

• mantenha uma alimentação variada e colorida, com a ingestão de 

verduras, legumes, frutas e cereais integrais;

• dê preferência aos alimentos naturais, em vez dos processados 

(industrializados);

• diminua a quantidade de sal nos alimentos;

• cuide da higiene antes e durante as refeições;

• ingira cerca de 2 litros de água por dia;

Para entender melhor o texto converse com amigos,
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familiares ou equipe técnica.

1 – O texto fala sobre qualidade de vida. Você sabe em qual fase da 

vida? 

R________________________________________________________

2- Qual a importância do texto para o senhor ou a senhora?

R________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3  -  No  texto  há  duas  dimensões  a  serem  trabalhadas  para 

conquistarmos a tão sonhada qualidade de vida. Escreva o que você 

pensa sobre elas.

R________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4.  Leia  as  palavras  abaixo,  converse  com  sua  família,  amigos  ou 

equipe técnica e escreva o significado para você.

Qualidade:________________________________________________

Terceira idade:_____________________________________________

Hábitos:__________________________________________________

Sedentarismo:_____________________________________________

Nutrientes:________________________________________________

Saudáveis:________________________________________________

Restrição:_________________________________________________
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5.Completar as frases com as palavras acima:

Todas as pessoas necessitam de ter  _______________ de vida.
Os  bons  ______________   ajudam  a  nos  manter 

_______________.
Devemos comer alimentos ricos em __________________.

As palavras podem estar escritas

no singular ( representando apenas uma quantidade)

ou no  plural (ideia de muitos).

6.Complete  as  colunas  abaixo,   escrevendo  palavras  do  texto   em 

destaque. 

SINGULAR PLURAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Algumas palavras são denominadas  VERBOS

e neste caso indicam ação.

No texto são as que estão em destaque – negrito nas dicas.

7.Copie e forme frases com elas.
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a.____________   __________________________________________

b.____________   __________________________________________

c.____________   __________________________________________

d.____________   __________________________________________

e.____________   __________________________________________

Toda ação é praticada por alguém, chamado de SUJEITO.

8.Leia a frase abaixo e identifique o sujeito:

• mantenha  uma  alimentação  variada  e  colorida,  com  a  ingestão  de 

verduras, legumes, frutas e cereais integrais;___________  (eu ou você 

ou leitor).

• cuide  da  higiene  antes  e  durante  as  refeições;   ____________ 

(eu ou você  ou leitor).

• ingira  cerca  de  2  litros  de  água  por  dia;   ____________ 

(eu ou você  ou leitor). 

9.Redação com estímulo visual. 
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Para a realização desta atividade, siga os passos abaixo:

1.Observe atentamente a imagem, 

2.Identifique os elementos que a compõe

3.Pense na relação com o tema qualidade de vida na terceira idade 

4. Imagine como essas pessoas estão se sentindo.

5. Escreva uma história sobre elas.

Título           __________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

MATEMÁTICA

O  preço  do  prato  feito  (PF)  aumentou  43%,  em  2020,  segundo  a 

Associação Brasileira de Supermercados - ASB). Em fevereiro de 2020 

era R$9,29, em agosto R$10,07 e em dezembro chegou a R$12,33. 

Esta alta foi alavancada pela pandemia do COVID19. Na cesta básica, 

o destaque ficou para o aumento do arroz, cerca de 84%.

1. Leia atentamente as informações acima. 

Responda as questões:
2. Neste período, alimentação no Brasil ficou:

(    ) mais cara         (    ) mais barata 
3. Qual o período (meses e ano) que a ABS realizou a pesquisa?

R: ___________________________________________
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4. Cite o menor e o maior valor do prato feito?

R:____________________________________________

5. Qual foi o produto da cesta básica que mais subiu? 

R:____________________________________________

43%  e  84%  são   números  que  representam  uma  quantidade. 

Usamos  a  porcentagem para  fazer  uma  comparação, 

principalmente na economia, nas pesquisas e nas promoções.

6.Ao comprar um produto, você gostaria de receber quantos porcento 

de desconto?
(    )10% - dez porcento          ou               (   )20% por cento 

7.Siga o exemplo e escreva o valor da porcentagem:

1% de R$100,00 é igual a R$ 1,00

2% de R$100,00 é igual a R$     ,00

3% de R$100,00 é igual a R$     ,00
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4% de R$100,00 é igual a R$     ,00

5% de R$100,00 é igual a R$     ,00

Nossa  moeda  chama-se  REAL e  ao  resolvermos  as  operações 

matemáticas que envolvam dinheiro, temos que ficar atentos as casas 

decimais. Lembre-se número embaixo de número e vírgula embaixo de 

vírgula.

Exemplo:                                   + R$   4, 2 5  

                                                     R$ 13, 5 0

                                                     R$ 17, 7 5

Resolva os problemas baixo:

8. José foi ao mercado comprar produtos para montar uma cesta básica. 

No carrinho ele colocou os seguintes alimentos: 
 1 pacote de arroz – 5kg =                   R$ 2 5, 0 0
 1 pacote de feijão -  2kg =           +     R$ 1 6, 0 0
 1 frasco de óleo  -  900ml=                 R$    7, 5 0
 1 pacote de sal –  1kg=                       R$   2,  5 0

 1 pacote de açúcar -  1kg=                        R$ 3, 8 0
 1 pacote de café – 500g=                      +  R$ 9, 5 0
 1 pacote de farinha de trigo – 1kg=           R$ 4, 2 0
 1 bandeja de ovos – 1 dúzia=                    R$ 8, 6 0

a) Quanto ele gastará no total?
R:___________________________________________________
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b) Pagando com uma cédula de R$100,00. Ele terá troco? Se sim de qual 

valor?
R:____________________________________________________

c) Com R$ 40,00, quais produtos, José poderia comprar a mais?
R:____________________________________________________
______________________________________________________

Adição é uma das  operações matemáticas.
Está associada à ideia de juntar ou agrupar.

Vamos exercitar?

9.Siga o exemplo:

a. 332+61=               3  3  2

                                        +     6      1  

b. 657+230=            

c. 815+124=            

d. 1160+130=          1 1 6 0

                                    + 1 3 0      

e. 1282+318=           
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f. 1351+203+39=          1 3 5 1  

                                         +  2 0 3 

                                                3 9 

g. 1470+33+806=            

h. 5000+3000+400=             5 0 0 0

                                               +3 0 0 0  

                                                    4 0 0 
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ARTE

Hyali Barros

A artista plástica mineira usa o café como tinta para retratar em suas 

obras o cotidiano das pessoas, em desenhos simples e naturais. No 

ano de 2015, em comemoração ao Dia Nacional do Café (24 de maio), 

exibiu sua exposição “Cor Café” em Campo Grande.
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1. Pare por alguns minutos, olhe ao seu redor, observe cuidadosamente 

os objetos, as construções e até mesmo a paisagem.

2. Escolha uma forma simples para representa-la com lápis preto, servirá 

como esboço (rascunho) para a execução do próximo exercício.
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3. Se o Sr ou a Sra tiver acesso ao café coado, use-o como tinta para 

representar o que já rascunhou na atividade anterior. Se não, escolha o 

lápis de cor mais parecido.
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CIÊNCIAS

VACINA = IMUNIZAÇÃO

 https://familia.sbim.org.br/vacinas
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1. Observando o cartaz acima, complete com (V) verdadeiro ou (F)falso:
(   ) O agente enfraquecido, causador da doença é injetado no corpo.
(   ) As defesas do corpo, geram anticorpos que combatem o vírus.
(   ) A vacina não produz anticorpos.

Brasil  aplicou ao menos uma dose de vacina contra  Covid em 

mais de 30,2 milhões de pessoas,  aponta consórcio de veículos de 

imprensa.

Levantamento  junto  a  Secretarias  de  Saúde  aponta  que 

30.259.475 pessoas tomaram a primeira dose e 13.989.783 a segunda, 

num total de mais de 44,2 milhões de doses aplicadas.

https://g1.globo.com/bemestar/vacina

2.O Sr ou a Sra já foram vacinados contra o coronavírus?

R: ______________

3.Marque com um (x) o nome da vacina.

(    ) Sputinik 5 - Rússia

(    ) Coronavac - China e Brasil/SP

(    ) AstraZeneca – Reino Unido e Brasil/RJ

HISTÓRIA

                                    MAPA DO BRASIL
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Desde 2019, o mundo se viu envolto numa pandemia de 

COVID19. Desde então, os cientistas passaram a buscar a criação de 

uma vacina. Hoje temos várias no mundo, mas no Brasil, em abril de 

2021, as autorizadas são:

 Coronavac - Butantan/SP
 AstraZenica - Fiocruz/RJ
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1. Observe as informações do cartaz: Vacina através dos tempos.
2. Escreva os anos seguindo a ordem cronológica.

R:______, ______, ______, ______ e ______.

3. A senhora ou o senhor possui cartão de vacinação?

(   ) sim            (   ) não          (   ) perdi          (   ) não sei

Como o RG, CPF (CIC), Carteira de Trabalho, Reservista dentre 

outros, a Carteira de Vacinação também é um documento que nos 

identifica.

GEOGRAFIA

Mapa da vacinação
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1. Observe atentamente o mapa do Brasil, com os quadros informativos 

sobre a Campanha de Vacinação.

2. O Brasil é divido em 5 regiões. Quais são elas?
R.____________________, ___________________, _________________,
_____________________, ___________________.

3.A Região Sudeste é a mais populosa do Brasil e com o maior número de 

pessoas vacinadas. Nela localiza-se o Estado de ______   ___________

Bibliografia: 
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