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NOTA

Atividade de História
Leia o trecho a seguir com atenção.

Como vão à escola os 4,6 milhões de alunos brasileiros que vivem em zonas rurais?
Luana Marques, 14 anos, estuda em uma
escola estadual no centro de Corumbá, no Mato
Grosso do Sul. Para chegar lá, vai de uma
margem à outra do rio Paraguai de carona em
um barco escolar, junto com a Angélica, o
Catarino, o Maurício, [...] a Laís [...], e o João
Eduardo, seus colegas [...]. Os adultos dona
Joana, a cozinheira, e Zé Catarino, o zelador, os
acompanham nessa travessia.
Carolina Pezzoni. Como vão à escola os 4,6 milhões de alunos brasileiros que vivem em zonas rurais? Portal Aprendiz. Disponível em:
<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/03/09/como-vao-a-escola-os-46-milhoes-de-alunos-brasileiros-em-zonas-rurais./. Acesso em 22
fev 2017.

1º)

O meio de transporte usado por Luana é terrestre, aquático ou aéreo?
____________________________________________________________________________

2º)

Que caminho Luana faz para chegar à escola?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3º)

Com quem ela vai para a escola?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4º)

Para onde dona Joana e Zé Catarino estão indo?
____________________________________________________________________________

5º)

6º)

Alunos usam diversos meios de transporte para ir à escola. Uns vão de bicicleta; outros de
ônibus; outros de perua escolar, mas há também os que vão a pé. E você, usa algum meio de
transporte para chegar à escola? Se a resposta for sim, qual é?
a) ( ) Perua escolar.

d) ( ) Balsa.

b) ( ) Trem.

e) ( ) Carro.

c) ( ) Ônibus.

f) ( ) Outro meio.

Imagine uma sala com 20 alunos. Desses, 8 vão à escola de perua; 6, de ônibus; 4, de carro, e
2 usam outro meio. Pinte no gráfico os

correspondentes ao número de crianças que utiliza

cada um dos meios de transporte citados; obedeça às cores da legenda.
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GABARITO
1. Aquático.
2. Ela atravessa o rio Paraguai, de uma margem a outra.
3. Angélica, Catarino, Mauricio, Laís e João Eduardo.
4. Para a escola. Ela é a cozinheira e ele é o zelador da escola.
5. Resposta Pessoal.
6.

