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Orientações pedagógicas 
Em Português... 

01. Leia o trecho da música de Simone e Simaria e faça o que se pede. 

 

01. Trecho de música: 
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Componente Curricular: Português Entregar: 16/08/2021 

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem. 

Habilidades: 
(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- -grafema regulares, 
contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. 
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas 
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ELE BATE NELA 

 

“E AGORA ELE BATE, BATE NELA 

E ELA CHORA 

QUERENDO VOLTAR PROS BRAÇOS DE SUA 

MÃE 

E AGORA 

EU TÔ SEM SAÍDA 

E SE EU FOR EMBORA 

ELE VAI ACABAR COM A MINHA VIDA” 

 

SIMONE E SIMARIA 
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Esse é um trecho da música da dupla Simone e   Simaria que fala sobre a história que 

muitas mulheres vivem “violência doméstica”. 

01. Retire da letra da música: 

a) Palavras que começam por vogais: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Dois substantivos: 

__________________________________________________________________________ 

c) Palavras dissílabas (com duas sílabas): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

02. Leia as palavras abaixo e complete a tabela  corretamente: 

 

PALAVRAS NÚMERO  DE 

LETRAS 

NÚMERO  DE 

SÍLABAS 

PRIMEIRA 

SÍLABA 

ÚLTIMA 

SILÁBA 

AGORA     

BATE     

CHORA     

MINHA     

BRAÇOS     

 

03. Crie uma frase utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

 

  

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Mulher – Violência - Vida 
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Orientações pedagógicas 
Em Matemática... 

01. Leia as informações apresentadas e resolva as questões. 

01. Leia o texto: 

Com a quarentena imposta pela pandemia do novo Coronavírus, os casos de 

violência doméstica aumentaram. 

Com a maior presença do homem e da mulher em casa, a incidência vai se 

intensificando. 

Outra característica que foi observada é o uso do álcool e outras drogas que 

potencializam a violência.  

A mesma pesquisa foi validada para violência de vulneráveis, idosos, crianças 

e deficientes. 

 

Com base nas informações acima, resolva as seguintes situações problemas: 
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diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
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a) Na semana em que está 

matéria foi divulgada, 120 

mulheres haviam denunciado 

algum tipo de violência. Na 

semana anterior o número de 

denuncias foi de 113 mulheres. 

Quantas mulheres denunciaram 

algum tipo de violência nestas 

duas semanas? 

 

Resolva e responda. 

b) Um levantamento feito por um 

núcleo de  enfrentamento à violência 

apontou que no mês de abril foram 

realizados 288 procedimentos às  

mulheres vítimas de violência.  

Deste número, 132    atendimentos foram 

caracterizados como violência 

psicológica. Os demais foram 

considerados “outras formas de 

violência”. 

Qual a quantidade de procedimentos 

que identificam “outras formas de 

violência” registrados no mês de abril? 

 

Resolva e responda. 

 

c) Considerando que durante uma 

semana são registradas em média 54 

denúncias de violência doméstica.  

Neste caso, quantas denúncias serão 

registradas em 4 semanas se o 

número for o mesmo em cada uma das 

semanas? 

Resolva e responda. 

 


