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Atividades de 20 a 31 de julho de 2020 

     NESTA SEMANA IREMOS TRABALHAR SOBRE NOSSO MUNICÍPIO, ÁGUA DOCE QUE DIA 25 DE JULHO 
COMPLETARÁ 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO! A CIDADE TEM ESTE NOME PELO FATO DE UM PEQUENO INCIDENTE 
COM UM TROPEIRO CHAMADO JOÃO LÍBIA QUE VIAJAVA ATÉ MARCELINO RAMOS PARA BUSCAR MANTIMENTOS. 
EM MEIO A ESSAS VIAGENS, UM RIO TINHA QUE SER ATRAVESSADO, E UMA MULA QUE ESTAVA TRANSPORTANDO 
AÇUCAR DESIQUILIBROU-SE E CAIU NO RIO, PERDENDO TODA A CARGA NA ÁGUA. A PARTIR DISSO FOI NOME DO O 
RIO E O NOME DA CIDADE.  

 

 HISTÓRIA 

1- Leia o texto e responda as questões: 
 
                                        História de Água Doce 

A história de Água Doce representa o passado de um município caracterizado por sua vastidão e 
beleza. Suas terras pertencem à região que se chama "Campos de Palmas" (porção catarinense) os quais os 
sertanistas descobriram e colonizaram desde 1839. Com o acordo de limites entre o Paraná e Santa 
Catarina, começaram a serem pertencentes ao estado catarinense. Os Campos de Palmas, propriamente 
ditos, integraram-se no então município de Cruzeiro, atual Joaçaba. 

Inicialmente, o povoamento foi processado com lentidão, quase sendo absolutamente 
predominante o tipo humano que ocupava a região de Palmas (Paraná). Foi intensificada desde 1919, a 
existência atual de migrantes gaúchos descendentes de imigrantes que vieram da Itália. 

Distrito em 1943, Água Doce elevou-se à categoria de município em 21 de junho de 1958, por meio 
da Lei nº 348. Foi instalado em 25 de julho de 1958. É importante lembrar do senhor Jesuíno Mendes que, 
com os demais idealistas, foi o símbolo da intensa luta pela emancipação municipal. 

O primeiro prefeito escolhido sob nomeação do governo estadual foi o senhor Ângelo José 
Bruno. Vitório Amadio Macagnan foi o primeiro prefeito que o povo de Água Doce elegeu. Água Doce é o 
município de maior área territorial do meio oeste de Santa Catarina. Sua economia se baseia na pecuária, 
no extrativismo vegetal e na agricultura. 

 

Responda: 

a) Qual é a origem do nome do nosso município? 

Resposta: _____________________________________________________________________________ 

b) Qual região está localizado? 

Resposta:______________________________________________________________________________ 

c) Em que dia, mês e ano foi criado o município? 

Resposta:_______________________________________________________________________________ 

d) Quantos anos a cidade comemora em 2020? 

Resposta:_______________________________________________________________________________ 

 

2- Observe algumas belezas de nosso município: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_(bioma)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1839
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joa%C3%A7aba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povoamento_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%A7%C3%A3o_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesu%C3%ADno_Mendes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_estadual
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82ngelo_Jos%C3%A9_Bruno&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82ngelo_Jos%C3%A9_Bruno&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vit%C3%B3rio_Amadio_Macagnann&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Joa%C3%A7aba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo_vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura


 
 

 

Leia o Hino de Água Doce e copie no caderno. Assista o vídeo da música: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_EyxZpq2ak&feature=youtu.be 

 

Para quem não conseguir abrir, a letra está logo abaixo: 

 

Hino de Água Doce 
Letra e Música: Jorge Caron 

 

 

1.Entre vales, montanhas e campos, 
Nova história de vida se ergueu. 
Da bravura dos braços de heróis, 
Lá no rio este berço nasceu. 
 
 
Água Doce, esta terra tão bela, 
O teu povo é de paz e de bem. 
Teu amor hoje e sempre inspire, 
Liberdade e riquezas também. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1_EyxZpq2ak&feature=youtu.be


 2.As sementes ao solo lançadas, 
A colheita em fartura anuncia. 
Sim, no campo e também na cidade, 
Nossa gente é bem mais alegria. 
 
  
3.Todo o povo enaltece a glória, 
Deste lar tão ainda criança. 
Água Doce, pra sempre queremos, 
Um recanto de fé e esperança. 
 
  

• PORTUGUÊS 

 

 

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 56 a 63, ler e responder. Seres encantados da nossa terra. 

 

 

• MATEMÁTICA 



1- Arme e efetue as divisões:  

a) 1.476 ÷ 2= 

b) 1.704 ÷ 3= 

c) 2.469 ÷ 3= 

d) 3.165 ÷ 4= 

e) 8.045 ÷ 5= 

f) 6.924 ÷ 6= 

g) 2.198 ÷ 7= 

h) 3.056 ÷ 8= 

i) 7.569 ÷ 9= 

 

2- Resolva as operações abaixo e pinte um quadrado de cada cor: 

 

 

 

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 120 a 124, ler e responder.  Possibilidades. 

• CIÊNCIAS  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 196 a 203, ler e responder. O solo e o cultivo de alimentos. 

• GEOGRAFIA 

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 283 a 287, ler e responder. 

A natureza nas paisagens: Vegetação, relevo e hidrografia. 



• ENSINO RELIGIOSO E ARTES 

1- Desenhe e pinte a árvore bem bonita e coloque as maçãs dentro dela, com as palavras que fazem bem as 

pessoas. 

 


