
Quarta-feira 29/09/21 

Disciplina: Português - Professora responsável: Queila A. Gnoato. 

 

Leia as informações: 
 

 
 
As palavras: bolinho, cachorrinho e 
casinha,estão no diminutivo, que indicam 
tamanho pequeno, ou seja, menor que o 
tamanho normal. 
 
 
As palavras: bolão, cachorrão e 
casarão,estão no aumentativo, que indicam 
tamanho grande, ou seja, maior que o 
tamanho normal. 

1- Leia o texto abaixo e faça o que se pede: 
 

O peixe 
Lá no mar tinha um enorme peixão,  
Vivia esbanjando grandeza 
Dando uma de valentão. 
Um dia foi pescado 
E de nada adiantou ser fortão. 
O peixinho coitadinho, 
Agora era só mais uma refeição. 
 

                                                                          
Autora: Karla Valéria 

 
A) Circule no texto “ O peixe”  as palavras 

que aparecem no diminutivo e pinte de 

vermelho as que estão no aumentativo: 

 

B) Passe as palavras que estão no 

aumentativo e diminutivo para o grau normal. 

Peixão  _______________________________  

Coitadinho_____________________________ 

Fortão________________________________ 

Valentão ______________________________ 

 
 

2- Quais as características do peixe? 

______________________________________________________________________________ 

 

3- O que aconteceu com o peixe? 

______________________________________________________________________________ 

 

4- O tamanho do peixe fez diferença quando ele foi capturado? Explique. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



5- Reescreva a história nas linhas abaixo substituindo as imagens por seus respectivos nomes 

passando –as para o diminutivo.  

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

6- Escreva as frases e substitua as palavras destacadas pelo aumentativo. 

 

A) Ganhei um trem e um avião de presente de aniversário. 

______________________________________________________________________________ 

 

B) Meu carro quebrou e meu pai levou para o mecânico consertar. 

______________________________________________________________________________ 

 

C) Renato é meu amigo e hoje ele vai na minha casa. 

______________________________________________________________________________ 

 

D) O cachorro de Paulo é grande e feroz. 

______________________________________________________________________________ 



7- Circule em cada grupo a palavra que não está no diminutivo. 

 

 

8- Complete o quadro com o aumentativo e o diminutivo das palavras. 

DIMINUTIVO PALAVRA AUMENTATIVO 

 CASA  

 GATO  

 CACHORRO  

 PATO  

 BONITO  

 PEIXE  

 

9- Relacione o aumentativo ao seu correspondente: 

 

A) fitão                                                                 (   ) menino  

B) meninão                                                          (   ) fita  

C) beiçola                                                            (   ) bala  

D) balaço                                                             (   )beiço  

E) barcaça                                                           (   )boca               

f) bocarra                                                             (   )barca  

g) copázio                                                            (   )copo  

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Arte - Professora responsável: Raquel F. De Bastiano Poleze. 

 

DANÇA RÍTMICA 

Investigando o conceito da palavra ritmo, verificamos que significa aquilo que se move, 

aquilo que flui, o que nos leva a concluir que todo movimento é ritmo em potencial. Ou seja, o 

ritmo e o movimento se desenvolvem simultaneamente no tempo e no espaço. Todo o ser 

humano é dotado de ritmo, que se manifesta antes mesmo do nascimento, através dos 

batimentos cardíacos, depois, pela respiração e pela fala e que também está presente nas formas 

básicas de locomoção. 

O ritmo faz parte de tudo o que existe no universo, é um impulso, um estímulo que 

caracteriza a vida. Ele se faz presente na natureza, na vida humana, animal e vegetal, nas 

funções orgânicas do homem, em suas manifestações corporais, na expressão interior 

exteriorizada pelo gesto, no movimento, qualquer que seja ele. Com isso, nota-se que a dança 

rítmica é uma expressão corporal por meio da música. Em suma, as atividades rítmicas e a dança 

são elementos integrantes da cultura, da qual devem ser resgatadas e valorizadas, pois são 

inerentes a vida humana.  

As atividades rítmicas e a dança apresentam suas especificidades, uma vez que são 

práticas que destacam a diversidade cultural de várias regiões. Nesse sentido, entendemos que 

as atividades rítmicas podem ser classificadas da seguinte maneira: 

 Percussão corporal: produção de sons com o corpo. 

 Exercícios rítmicos com a utilização de materiais: como pular corda, atividades que 

envolvam objetos como bolas, balões, fitas, bastões entre outros. 

 Brincadeiras cantadas: são maneiras de brincar com o corpo, a partir da relação entre 

movimento corporal e expressão vocal, sejam na forma de músicas, frases, palavras ou 

sílabas ritmadas. Além disso, envolvem musicalidade, dança, dramatização, mimica e 

jogos 

 Brincadeiras de roda: são aquelas desenvolvidas em círculo, de forma que as crianças 

segurando nas mão uma das outras, cantam todas juntas cantigas de roda. 

 Acalantos: são melodias simples e meigas, podendo apresentar em seu texto figuras que 

provoquem medo, além de possuírem outra característica, como o uso do canto com a 

boca fechada, favorecendo certa monotonia para fazer a criança dormir. 

 Brincadeiras de mãos: são atividades desenvolvidas com canto e gestos com as mãos, nas 

quais pode haver contato entre os participantes ou não, como, por exemplo, a adoleta que 

pode ser feita em grupo ou em duplas. 



   
 

QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO: 

1) O que é ritmo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Onde o ritmo está presente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Como podem ser classificadas as atividades rítmicas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) O que são acalantos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


