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PORTUGUÊS 

 

Atividade de fixação – Sinônimos e antônimos 

 

1) Complete as frases abaixo utilizando o sinônimo das palavras entre parênteses: 
 
a) A professora _______________ o livro. (achar) 

b) Márcia comprou roupas brancas, pois ela gosta de cores _______________. (alvas) 

c) Um dia _______________ um passarinho no meu quintal. (surgiu) 

d) Meu amigo pediu _______________ para fazer a lição de casa. (ajuda) 

e) Hoje esfriou _______________. (bastante) 

f) O cachorro está _______________. (tranquilo) 

g) Pedro ganhou um robô e ficou _______________. (alegre) 

 

2) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira fazendo a correspondência dos 

antônimos. 

( 1 ) bonito 

( 2 ) dia 

( 3 ) preto 

( 4 ) claro 

( 5 ) triste 

( 6 ) longe 

( 7 ) grande 

(    ) escuro 

(    ) pequeno 

(    ) perto 

(    ) feio 

(    ) branco 

(    ) noite 

(    ) alegre 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

ESCRAVOS DE JÓ 
 

Material necessário: Fita adesiva ou giz.   
 

Ainda trabalhando o Folclore, a atividade de hoje é a brincadeira folclórica Escravos de Jó 

que tem um significado muito importante em nossa cultura. Nela, iremos brincar com nosso 

próprio corpo, fazendo saltos em todas as direções e no ritmo da música. A brincadeira pode ser 

realizada tanto de forma individual, quanto em dupla, e tendo como grande desafio o saltar de 

forma correta durante toda a cantiga. Como objetivo proposto, podemos destacar: lateralidade, 

equilíbrio, coordenação motora, ritmo e muito condicionamento físico.  

 Música lenta para execução da atividade: https://youtu.be/pibVWcGhcCE 

 Musica rápida para execução da atividade: https://youtu.be/OU92P20Leag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (28/08): 

- 1 sacola plástica (de preferência maior) 

- 1 cesto ou caixa de papelão 

- 1 bolinha de plástico ou de meia 

POR DENTRO DA HISTÓRIA... 

Quando os povos africanos foram trazidos para o Brasil, seus costumes, músicas, danças, culinária 

vieram com eles e, com isso, a cultura brasileira foi muito enriquecida. 

 Não se sabe ao certo a origem da brincadeira “Escravos de Jó”, mas, de acordo com o Dicionário do 

Folclore Brasileiro, o significado mais provável da palavra “caxangá” mencionada na música é que ele seja um 

crustáceo parecido com o siri. 

       Já o "zigue zigue zá" provavelmente se refere ao ziguezague que os escravos faziam para fugir do 

capitão-do-mato, que tentava capturá-los quando eles fugiam. Por isso são apontados como "guerreiros", afinal, 

buscar a liberdade em meio à escravidão era um ato de resistência nada fácil. 

https://youtu.be/pibVWcGhcCE
https://youtu.be/OU92P20Leag

