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Olá! Aqui estamos mais um mês estudando nossa cidade

através das crônicas. Tem jeito melhor de aprender?! No

mês de maio, descobriremos um pouco mais sobre as ruas

da cidade, com a crônica: “Um jardim de descanso”, de

Evânia Medeiros. Veja a seguir:

Um jardim de descanso

Evânia Medeiros

“Viajar” pelas Ruas Argentina, Inglaterra, Itália, Chile, Peru, México, Uruguai,

França, Estados Unidos, Portugal e “Hungria”,minha favorita...

Quando tive de mudar de Nova Iguaçu (RJ) para Jacareí, em 17 de janeiro de 2005,

dia do meu aniversário, pensei que jamais encontraria um local que substituísse minha

terra natal, a presença de familiares e amigos de infância. Engano. Porém, igualmente não

imaginava que existisse uma cidade no qual o melhor local de se viver estava praticamente

na região central, o Jardim Siesta.

Fui morar em uma casa estilo húngaro, igual a muitas ali construídas – teto baixo,

com pedras e tijolos à vista, sem muros e com jardins ao redor – premiada com um pé de

manacá, uma rede preguiçosa e uma gata fofa ronronando aos pés. Nele, remoçamos a

cada manhã ao tomar café na varanda com o canto dos sabiás e das barulhentas

maritacas; e de tantos outros, tucanos, juritis, bem-te-vis, pica-paus e beija-flores... São

muitos e livres. É bom ver a sincronia do ir e vir das andorinhas que sem nenhuma



cerimônia constroem ninhos a cada verão nos beirais e telhados da casas como se fossem delas. Ao deitar um único som 

vem de longe do apitar do ‘guardinha’ lembrando-nos que está de vigia a guardar nossa noite.

Ao levar o cão para o passeio diário ou pedalando uma simples bicicleta, há um encantamento em contornar ruas e praças

sob as enormes copas das árvores e sentir o frescor do vento na face. Sutilmente somos levados a ‘viajar pelo mundo’ pelas

Ruas Argentina, Inglaterra, Itália, Chile, Peru, México, Uruguai, França, Brasil, Estados Unidos, Portugal e “Hungria”, a minha

favorita, pois nela moro eu. Isso também fez com que estrangeiros e moradores da capital passassem feriados no Jardim Siesta e

se sentissem seduzidos pela beleza dos pinheiros da antiga entrada com a proximidade do clube. Muitos foram levados a

comprar casas e habitarem ali.

Aos domingos – segundo de cada mês – é sempre uma delicia ir à pracinha encontrar amigos e vizinhos na “Nossa

Feirinha”, pegar um novo livro na Biblioteca Comunitária, ouvir o Piano e as vozes do Coral, escolher alimentos orgânicos e

típicos da região, admirar artesanatos, ver o filho subir nas raízes das antigas árvores, brincar com massinhas de modelar feita

com todo carinho pela vizinha e adquirir aquela mudinha de ‘suculenta’ que faltava. Tudo isso com o poder de abrandar a

saudade de casa, da família distante e tornando os dias, cada vez mais leves.



Passar o Natal em Jacareí virou uma tradição familiar. Receber em casa, preparar a ceia, buscar na memória afetiva antigos

sabores e poder incluir novos é muito prazeroso. As luzes natalinas nos fazem renascer em Cristo. O encontro cada vez mais caloroso

nessa data nos enraizou de vez aqui. No fim da tarde ao ouvir o sininho e buzina contagia, corremos para ver Papai Noel passeando

pelas ruas do bairro no seu Bugre Vermelho, acompanhado de Mamãe e Netinha Noel, vão até a pracinha e distribuem presentes para

as crianças, festejando e trazendo mais alegria nessa data especial.

A cada ano, no dia do meu aniversário, é um enorme prazer celebrar a vida com vizinhas, amizades feitas no decorrer desses

anos, com um grande chá da tarde, hábito concebido aqui, um momento marcante, no mesmo dia festejamos a idade e também o

tempo que chegamos em Jacareí.

Frequentar o Clube faz parte do cotidiano, nadar, pegar sol, jogar, dançar, treinar, catar e comer frutas direto do pé, conversar e

gargalhar por coisas simples e a oportunidade de estar entre amigos, nos traz qualidade de vida, alegria e o privilégio da leve sensação

de estar sempre de férias em um “Lugar de Descanso”, escolhido no passado e ainda nos dias de hoje por centenas de famílias, a

exemplo do que aconteceucomigo.

Sim... Escolhemos o Jardim Siesta, e o Jardim Siesta com todos os seus encantos nos acolheu.



1) Após ler o texto, respondaàs questões a seguir:

a) Com a narrativa da autora, concluímos que o Jardim Siesta trata-se de:

( ) Um jardim que ela visitava quando criança

( ) Uma praça que ela frequentava

( ) O bairro onde mora

b)

No texto, a autora descreve como é a casa para a qual se mudou. Complete a descrição da casa com as características citadas pela

autora:

As casas de estilo húngaro tem: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Característica é a descrição de algo ou alguém de modo a

identificar por pontos marcantes.



Adjetivos são palavras que atribuem características.

Exemplo: Carla é bondosa.

Pedro é corajoso.

Maria é magra.

C)

Ligue os substantivos abaixo aos seus adjetivos citados no texto:

• Teto • Fofa 

• Rede • Simples 

• Gata • Baixo 

• Maritaca • Belos 

• Bicicleta • Barulhenta 

• Pinheiros • Preguiçosa 

 

 

 

Palavras no singular expressam uma única quantidade, enquanto palavras no

plural representam mais de uma.

D)

Siga os exemplos abaixo e complete o quadro com plural e singular.

SINGULAR PLURAL

Maritaca Maritacas

Coral Corais

Praça Praças

Rua

Vizinha

Criança

Jardim



E) As frases abaixo apresentam erros de concordância no plural. Circule o erro na frase e reescreva-a corretamente.

• Acordamos e tomamo café na varanda.

Reescrita: _____________________________________________________________

• Vários pássaro cantavam nas árvores.

Reescrita: ____________________________________________________________

• Somos levado a viajar pelo mundo através das rua.

Reescrita: _____________________________________________________________

• O aconchego do bairro tornou os dia cada vez mais leves.

Reescrita: _____________________________________________________________

• Nós escolheuo Jardim Siesta, e o Jardim Siesta com todos os seus encanto nos acolheu.

Reescrita: _____________________________________________________________



F) “A cada ano, no dia do meu aniversário, é um enorme prazer celebrar a vida com vizinhas, amizades feitas no decorrer

desses anos, com um grande chá da tarde, hábito concebido aqui, um momento marcante, no mesmo dia festejamos a

idade e também o tempo que chegamos em Jacareí.”

Se você fosse convidar seus vizinhos para um chá de aniversário, o que diria? Escrevano convite abaixo:



Sinais de pontuação

(.) Ponto final: indica final de uma ideia, frase ou fala.

(!) Exclamação: indica uma expressão, sentimento ou 

saudação.

(?) Interrogação: indica dúvida e questionamento, 

uma pergunta.

(,) Vírgula: espaça e organiza frases, separando 

explicações e palavras citadas, organizando uma 

continuação.

G)

Marque um x na opção que corresponde a pontuação correta que

preenche cada frase.



2) No texto, a autora cita que compra alimentos orgânicos na feira. Você conhece esse tipo de alimento? Vamos

saber mais sobre isso lendo a notícia a seguir:

Jovem do Capão Redondo, em SP, entra para lista de 50 líderes 

que transformam a gastronomia no mundo

Thiago Vinícius foi incluído no grupo de empreendedores criativos, que destaca lideranças visionárias que combinam arte, cultura e ação

social com a criatividade culinária. O trabalho dele ajuda a democratizar a alimentação orgânica na periferia de São Paulo, ligando

produtores orgânicos com consumidores da região.

O projeto “Organicamente Rango” vende produtos orgânicos de produtores familiares no fundão da Zona Sul por preços acessíveis e, com

as sobras dos produtos, a mãe dele, Tia Nice, prepara pratos especiais para a venda no restaurante que leva o mesmo nome.

Entre os carros-chefes da cozinha da Tia Nice estão a lasanha de berinjela, a feijoada orgânica e o baião de dois. Além dos pratos para a

venda por delivery, ela prepara outras 200 marmitas por dia, que são distribuídas entre os moradores carentes do bairro.



“Nossa proposta é levar o alimento sem veneno para todos. O diferencial do nosso projeto é que quem tem dinheiro come e

que não tem dinheiro come também. Todo dinheiro que entra no projeto é gasto na periferia. Embalagens e outros produtos,

que não são produzidos na agricultura familiar, nós compramos no comércio do bairro, para que o dinheiro gire e ajude todo

mundo da quebrada”,comentaThiago Vinícius.

Com base no que você leu, reflita:

a) O que você entende sobre produtos orgânicos? Escrevaaqui:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

B) Você acha que produtos orgânicos são mais saudáveis? Explique o motivo de sua resposta.

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________



C) O quadro abaixo apresenta alimentos em classes. Nomeie as classes de alimentos de acordo com o banco de

palavras abaixo:



D) Com base na tabela acima, organize um cardápio para a semana, na tabela a seguir, lembrando-se de que a variação de 

alimentos e equilíbrio entre as classes é importante para uma alimentação saudável.



Nesse trecho, a autora revela que veio do Rio de Janeiro para Jacareí. Você conhece pessoas que vieram de outros estado para cá?

De onde vieram?

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

E)  A alimentação saudável é muito importante para conservarmos nossa saúde, mas, para que tenha efeito, é preciso 

associá-la a outros hábitos de vida saudável. Faça uma lista do que podemos fazer junto à alimentação saudável para 

garantir nossa saúde:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________



A) De acordo com sua opinião, quais motivos fazem as pessoas mudarem de um estado para outro?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B) Complete: A movimentação de pessoas ou grupos dentro de um mesmo país em busca de condições melhores de vida é chamada

de:

( ) imigração ( ) migração ( ) emigração

C) Analise o trecho a seguir: “Frequentar o Clube faz parte do cotidiano, nadar, pegar sol, jogar, dançar, treinar, catar e comer

frutas direto do pé, conversar e gargalhar por coisas simples e a oportunidade de estar entre amigos, nos traz qualidade de

vida, alegria e o privilégio da leve sensação de estar sempre de férias em um “Lugar de Descanso”, escolhido no passado e

ainda nos diasde hoje por centenasde famílias, a exemplo do que aconteceu comigo.”

• Ao ler os hábitos da autora, você deduz que ela se refere ao passado ou presente?

________________________________________________________________________________________________________

• O que te levou a constatar sua opinião?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

• Hoje em dia, quais você consideracomo hábitos de lazer e passeios mais comuns da população em Jacareí?

_________________________________________________________________________________________________________



E) No texto, a autora revela que mora na rua Hungria, no bairro Jardim Siesta. Analise o mapa e responda:

Fonte:https://www.google.com/maps/place/R.+Hungria+-+Jardim+Siesta,+Jacare%C3%AD+-

+SP,+12321-020/@-23.3026517,-

45.9859437,19z/data=!4m5!3m4!1s0x94cdcca205d5c28b:0xb58f16094c6883dd!8m2!3d-

23.3026542!4d-45.9853965



• Você conhece esse bairro? Já esteve nele? O que

achou?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

• Qual o nome da avenida que rodeia o conjunto de ruas?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

• Se eu sair da Av. Estados Unidos, por quais ruas e avenidas devo

passar para chegar a rua Chile?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

• O que o nome das ruas tem em comum?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



VERBETES DE DICIONÁRIO.

Você sabe o que é VERBETE?

verbete

/ê/

substantivo masculino

1. 1.

nota ou comentário que foi registrado, anotado; apontamento, nota, anotação, registro.

1. 2.

pequeno papel em que se escreve um apontamento

Nesta aula, veremos os verbetes de dicionários. Vamos conhecer  algumas características dos verbetes que nos ajudarão a 

identificá-los.

1- Na Crônica, podemos notar algumas palavras que não usamos com frequência no nosso dia a dia. Pensando nisso, responda as 

questões a seguir: 



O que você faz quando está lendo um texto e aparece uma palavra que não conhece?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Você acha que sempre é necessário buscar o significado das palavras desconhecidas no dicionário? Por quê?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quais outras informações o dicionário traz sobre a palavra?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAMOS OBSERVAR UM EXEPLO DE COMO PROCURAR E ENTENDER OS VERBETES DE DICIONÁRIO:

1- A professora de uma escola estadual de São Paulo pediu para os alunos falarem sobre o que sabem a respeito de fábulas.

Uma das alunas não lembrava muito bem o que era uma fábula e resolveu recorrer ao dicionário.



Vamos ajudá-la a localizar, na imagem ao lado, de 

parte de uma página do dicionário, onde está o 

termo “fábula”.

Fonte: Santiago-Almeida, Manoel Mourivaldo. Minidicionário livre da língua 

portuguesa. São Paulo: Hedra, 2011. 720 pp.

.   



Fonte: Santiago-Almeida, Manoel Mourivaldo. Minidicionário livre da língua 

portuguesa. São Paulo: Hedra, 2011. 720 pp.

1. Sublinhe o verbete “fábula” usando um lápis colorido.

Você conseguiu localizar a palavra rapidamente?

( ) Sim ( ) Não

A)      Que estratégia usou para localizar a palavra na página do dicionário?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

B)      O que podemos perceber durante a leitura dos verbetes no dicionário (  ) Estão organizados em 

ordem alfabética.

(  ) As palavras aparecem da menor para a maior.

(  ) São palavras com separação silábica, definição, sinônimos e antônimos.

(  ) O termo a ser definido aparece em destaque, escrito em negrito.

2.   Vamos reler o verbete “fábula”.

fá.bu.la s.f 1. LITER. Narrativa curta que tem, geralmente, como personagens animais agindo

como seres humanos, e que ilustra um preceito moral. 2. Mito, ficção, lenda. 3. FIG Grande quantia

de dinheiro.



4) A tabela abaixo mostra a distância da cidade de Jacareí até as capitais de cada país citado na crônica “ Um Jardim de

Descanso”. Analise a tabela e responda as questõesa seguir:

C) Usando as distâncias indicadas na tabela anterior, reorganize-as em 
ordem crescente no local indicado.



A) Qual é o país com a MAIOR distância de Jacareí ?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

B) Qual é o país com a MENOR distância de Jacareí ?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

C) Quais os países que tem suas distâncias com números PARES?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

D) Quais os países que tem suas distâncias com números ÍMPARES?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

E) Quais os países que fazem parte da América do Sul?

_____________________________________________ ______________________________________________

F) Escreva por extenso a distância entre Jacareí e a capital da Hungria

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



H) Ainda utilizando os dados numéricos da tabela, vamos calcular por estimativa ou seja, um cálculo aproximado.

Calcule por estimativa os demais números e assinale o número que mais se aproxima do resultado.



5) OBSERVE AS ADIÇÕES ABAIXO, USANDO A DISTÂNCIA ENTRE JACAREÍ E OS EUA :

7631 = 7000 + 631
7631 = 7000 + 600 + 31
7631 = 7000 + 600 + 30 + 1

: 



Agora é com você:

A) 4000 + 473 = 4000 + 400 +  ____ 

B) 9300 + 38 = 9000 + 300 + 30 + ____ 

C) 10000 + 189 = 10000 + 100 + ____ 

D) 7800 + 86 = 7000 + 800 + 80 + _____

E) 3352 + 63 = 3000 + 300 + 52 + ______

PODEMOS AFIRMAR QUE



6) Observe o quadro de classes e ordens abaixo e responda as questões:

Quadro de classes e ordens

O número do quadro de classes e ordens acima é o: 

Quantas ordens possui esse número? 

____________________________________________________________________________________________

Até que classe o número atingiu? 

(A) Classe das unidades simples. 

(B)  Classe dos milhares. 

(C)  Classe dos milhões. 

(D)  classe dos bilhões. 



A escrita por extenso do número 70.089 é:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Qual é o antecessor desse número (número que vem imediatamente Antes)?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Qual é o número sucessor (número que vem imediatamente depois)? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

O número 70.089 pode ser representado pela adição:

(A) 7.000 + 80 + 9 

(B) 70.000 + 800 +9 

(C) 7.000 + 800 +90 

(D) 70.000+80 + 9



A igreja está localizada no quilômetro: 

A)    10 

B)    12 

C)    14 

D)    16 



Segundo Evânia a cronista, gostava de sair aos domingos para encontrar os amigos na 

feirinha do bairro. Então responda:

a) Qual domingo do mês, ela gostava de encontrar os amigos e vizinhos?

_______________________________________________________________________

Desafios:

b) Se hoje, 2 de fevereiro caiu num domingo, que dia da semana será daqui a 135 dias?

c)  Amanhã não é quarta e nem quinta;

- Ontem não foi sexta e nem sábado;

- Hoje não é quinta, nem segunda e nem domingo;

- Que dia é hoje?



Francisco resolveu a operação matemática 148 + 65 + 1.323 

E encontrou o resultado: 

A) 1.426 

A) 1.526

A) 1.536 

A) 9.303 

O resultado da operação 245 – 124 é: 

A) 370

A) 121 

A) 112

D)   129 



LER PARA SE INFORMAR

Jacareí tem mais de 20% de habitantes vacinados contra

COVID-19; contaminação segue ganhando força

A vacinação contra a Covid-19 em Jacareí alcança, na quinta-feira (6/5), a marca de

23,17% da população de residentes da cidade vacinada com a primeira dose – um total

de 41.657 doses. A segunda dose foi aplicada em 17,7% da população – 21.160 doses.

A taxa de contaminação pela doença, segundo números oficiais, segue ganhando

força. O mês de abril fechou com 123 mortes causadas pela doença e com 2513 casos

de contaminação. O mês de maio começa com a média de novos casos por dia mais

alta até o momento, 136,75, e 18 mortes. O índice de novos casos acumulados nos

últimos sete dias segue crescente, atingindo 781 no dia 4/5. A média de novos casos

considerando os 15 últimos dias chega a 107 no mesmo dia.

Semanário 1419 Jacareí (SP), 7 de Maio de 2021 



EMEF: _________________________________________________________________

NOME: ________________________________________________________________

DATA: _________________________


