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Para relembrar! 

O que é poema? 

Poema é uma obra, geralmente em versos, com características poéticas. Enquanto o 

poema tem existência material concreta (versos, estrofes, etc), a poesia tem caráter subjetivo. 

Expressa sentimento. 

 

Estrutura de um poema 

Verso: um verso corresponde a cada linha de um poema. Um poema pode ter quantos versos 
o poeta desejar. 

Estrofe: é um conjunto de versos. O número de versos fica a critério do poeta. 

 Quadra: é uma estrofe com 4 versos. 
 Quintilha: é uma estrofe de cinco versos. 
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VAMOS USAR O LIVRO DIDÁTICO 

1- Você fará a leitura do poema “A cigarra e a formiga” – 

da Leitura 2: fábula em verso nas páginas 21 e 22 do seu 

livro de Língua Portuguesa. 

 

2- Grave uma estrofe escolhida do poema e envie pelo 

whatsapp da professora (privado). 

 

Obs.: Não precisa ser vídeo, grave somente o áudio da 

sua leitura. 
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O surgimento dos números 

 Os homens primitivos usavam o que chamamos, na 
matemática atual, de correspondência para contar e ter controle 
sobre seus animais. Por exemplo: para cada ovelha do rebanho, o 
pastor usava uma pedra para representá-la. Assim surge a palavra 
cálculo, que em latim significa “conta com pedras”. 

 

 

No  “NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA”, leia e resolva as atividades das 
páginas 8, 9, 10 e 11. 

 História da matemática 
 
 Numeração egípcia 
 
 Numeração hindu 
 

 

1) Agora vamos praticar. Escreva a data de hoje com a numeração Egípcia. 

_______________________________________________________________________________ 

2) Desenhe o número 34 na numeração Hindu. 

_______________________________________________________________________________ 
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A História da matemática. 


