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Português  

Conteúdo 

*Para organizar o pensamento; 

*Amarre as pontas 

*Livro Literário: Um menino,sua amiga,um fichário e dois preás; 

Metodologia  

Vídeo aula 

1-Amarre as Pontas ,Módulo 4 Páginas: 79 a 82; 

2-Ler o primeiro capitulo do Livro Literário: Um menino,sua amiga,um 

fichário e dois preás Páginas: 11 a 16; 

3-Desafio Literário 

1-Volte no seu livro literário e encontre: 

a-5 palavras 

monossílabas  

dissílabas  

trissílabas 

polissílabas 

b-3 palavras 

oxítonas 

paroxítonas  

proparoxítonas 



c-5 palavras com dígrafos  

Em Casa 

1-Assinale a coluna correta: 

 

2-Separe as sílabas das palavras e classifique quanto ao número de 

sílabas; 

 



PALAVRAS SEPARAÇÃO SILÁBICA CLASSIFICAÇÃO 

CARROSSEL 
    

CAMINHÃO 
    

CHOCOLATE 
    

CAMBALHOTAS 
    

SOMBRA 
    

SOL 
    

MARRECO 
    

FERRO 
    

  

3-Passar para o caderno o Para Organizar Pensamento,Módulo 4 

Página: 78; 

                                                HISTÓRIA 

Conteúdo 

*Cultura Afro-brasileira; 

Metodologia 

Vídeo aula 

1-Ler o texto a seguir,antes cole o texto no caderno,  
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1-Ler o texto e destacar as partes mais importantes; 

2-Faça as atividades a seguir: 

No caderno 

 

Em Casa  

1-Cole o texto a seguir no caderno, depois faça as atividades a seguir: 



 

 

1-Qual era o trabalho dos escravos negros, após 1.550?  

2-Para quem os escravos eram vendidos na época da economia 

açucareira? Para onde eram levados?  

3-Onde era a habitação dos escravos?  

4- Como era o trabalho dos escravos?  

5-Qual era a alimentação dos escravos?  

6-O que aconteciam com os negros que resistiam à condição de 

escravos?  

7-Onde os escravos se escondiam nas fugas coletivas?  

8-Qual foi o quilombo mais conhecido do território brasileiro?  



9-Quando e onde Zumbi foi morto? 

                                                matemática 

Conteúdo 

*Para Organizar Pensamento; 

*Mapa de Aprendizagem; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia 

Vídeo aula 

1-Ler no Módulo 4  a Página 166 e fazer o Mapa de Aprendizagem 

Página 167; 

2-Fazer no Módulo 4  as Páginas 168 a 170 a seção Amarre as pontas; 

3-Desafio Matemático,faça cabeçalho no seu caderno e responda  cole 

o desafio a seguir e responda: 

 

  

 

 



Em Casa  

1-Usando a calculadora,recorte e cole o desafio a seguir no seu 

caderno e responda: 

 

2-Agora escreva por extenso e decomponha o resultado que você 

encontrou. 
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Português  

Conteúdo 

*Correção das tarefas de casa; 

*Livro; Literário: Um menino,sua amiga,um fichário e dois preás 

*Revisão: Dígrafos e Encontros Consonantais, Encontros Vocálicos; 

Metodologia  

Aula no  

1-Fazer a correção das tarefas de casa 

2-Ler o segundo capítulo :Livro; Literário: Um menino,sua amiga,um 

fichário e dois preás Páginas: 17 a 22; 

3-Fazer o estudo do texto oralmente,cada um fala o que entendeu; 

4-Gincana Literária:JOGO DO STOP 

DIVIDIR UMA FOLHA EM TRÊS PARTES 

encontro consonantal   encontro vocálico   dígrafos 

 

 

Retire do segundo capitulo do livro literário: 

a-10 palavras com encontro consonantal; 

b-10 palavras com encontro vocálico; 

c-10 palavras com dígrafos; 

Em Casa 



Passe para o caderno de português 

1-Leia as dicas a seguir e complete a cruzadinha: 

 

(RECORTE A CRUZADINHA E COLE NO CADERNO) 

 

 

           



                                                   MATEMÁTICA 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Frações; 

*Multiplicação; 

Metodologia 

Aula no Zoom 

1-Fazer a correção da tarefa de casa; 

2-Passe para o caderno de matemática,faça cabeçalho e pule três 

linhas: 

1-Pinte de acordo com as frações: (Recorte e cole o quadro a seguir) 

 

 

2- Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura: 



          

3-  Escreva como se lêem as frações: 

                               

4-Quais os termos de uma fração e o que indica cada um? 

5-Arme e efetue: 

a- 234x 23= 

b- 456x45=  

c- 789x76= 

d- 754x89= 

                                                GEOGRAFIA 

Conteúdo 

*Atividades econômicas no Brasil; 

Metodologia 

Aula no zoom 

1-Fazer correção do livro de Atividades complementares; 

2- Ler o texto e fazer marcação das partes mais importantes; 
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LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO!  

                                                            Setores da Economia 

    A economia é distribuída em diferentes setores, sendo eles: setor primário, setor 

secundário e setor terciário. O conjunto de pessoas que praticam alguma atividade 

produtiva ou população economicamente ativa estão distribuídos nos três setores da 

economia, esses são: setor primário, setor secundário e setor terciário. 

   Setor primário: esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento da 

agricultura, pecuária e ao extrativismo (vegetal, animal e mineral). Esse setor produz 

matéria-prima para o abastecimento das indústrias.  

    Setor secundário: atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e 

equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. 

Nesse caso o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário.  

    Setor terciário: está diretamente ligado à prestação de serviços (nesses estão 

professores, advogados e profissionais liberais em geral) e comércio em geral. O setor 

terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. 

    Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da 

economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário.  

    Em países centrais, pesquisas revelaram que está ocorrendo uma profunda diminuição 

de pessoas que habitam as zonas rurais, esse processo tende a conduzir a população a 

tornar-se praticamente urbana, a partir daí ingressar nos setores secundários e terciários. 

    O mundo está atravessando a terceira revolução técnico-cientifico-informacional, que 

consiste em uma supervalorização da informação, dessa forma, as atuações econômicas 

contemporâneas estão aliadas às relações comercias e de informações, e esses têm 

crescido de forma intensa.  

   A partir das evoluções promovidas por tal revolução tecnológica, os serviços estão 

gradativamente sofisticados, especializados e eficientes, além disso, outras atividades 

aumentaram suas atuações no mercado, como a do turismo, telecomunicação e 

informática que cada vez mais absorvem pessoas para atuar nesses segmentos.  

    Quanto mais elevado o nível do terciário, mais a população recebe uma variedade de 

serviços. 

 

 

 

 



Atividades 

1-Complete o quadro a seguir: 

 

Em Casa  

 

(RECORTE E COLE EM SEU CADERNO A QUESTÃO A SEGUIR) 
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                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Problemas com operações; 

Metodologia 

Vídeo aula 

1-Esta atividade você deve realizar em seu caderno, faça cabeçalho e 

pule três linhas, faça os cálculos e lembrando de escrever a resposta 

usando frases completas. 

                                                Atividades 

Para conseguir sucesso no nosso trabalho vamos imaginar a 
seguinte situação problema: 

1-Ao fazer uma festa de aniversário, foram comprados 1000 
salgadinhos variados (coxinha, quibes, pastel, empada, mini pizza, pão 
de queijo). Para organizar a distribuição dos salgadinhos, foram 
organizados pratinhos, com 6 salgadinhos cada.Nessa festa são 
esperadas 160 pessoas (entre crianças e adultos). 

Pense um pouco, faça seus cálculos no seu caderno e responda 
as perguntas: 

a) Será possível servir um pratinho com 6 salgadinhos para cada 
convidado? 

b) Quantas pratinhos com 6 salgados conseguimos montar com 1000 
salgados? 

c) Se a quantidade de salgadinhos for suficiente para os convidados, 
vai sobrar salgadinhos? 



d) Junto com cada pratinho com 6 salgados, será distribuída 2 latinhas 
de refrigerante. Quantas latinhas de refrigerantes serão distribuídas? 

e) Sabendo que cada latinha de refrigerante custa R$ 1,30, quanto será 
gasto só para comprar as latinhas de refrigerantes? 

f) Lembrando que um cento são 100 salgados e que o preço de um 
cento de salgado no bairro da escola, custa R$ 19,00, quanto será 
gasto para comprar 1000 salgados? 

g) Para a festa foi encomendado uma torta de morango e chocolate 
branco de 8 Kg. Sabendo que cada kg da torta custou R$ 32,00, 
quanto foi pago na compra da torta? 

h) Quanto foi gasto ao todo para compra os salgados, torta e 
refrigerantes em lata? 
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Desafio Matemático 

1-Resolva as operações e descubra a mensagem completando com 

letras os resultados.Faça as operações na folha ao lado. 

 



                                             CIÊNCIAS 

Conteúdo 

*Correção do Atividades Complementares; 

*Pontos Cardeais 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a correção do  Atividades Complementares; 

2-Atividades sobre Pontos Cardeais 

 

 

Agora passe para o seu caderno o desenho a seguir: 

 



Em Casa 

1-Utilizando a rosa dos ventos,você pode identificar a direção em que 

se encontram os elementos da ilustração a seguir; 

 

a- Faça o desenho da rosa-ventos no desenho; 

b-A escola está ______________________ do teatro. 

c-O teatro está _______________________da padaria. 

d-A padaria está ______________________ da escola. 

e-O jornal está ________________________ do campo de futebol. 

2-  O “percurso” que o Sol realiza todos os dias é chamado de 

movimento aparente do Sol. Por que esse fenômeno recebe esse 

nome? Explique. 

 

                                               Português 

Conteúdo 



*Correção da tarefa de casa; 

*Livro; Literário: Um menino,sua amiga,um fichário e dois preás 

*Revisão: Substantivos: Próprios ,Comuns,Primitivos, Derivados, 

Simples,Composto; 

Metodologia 

Vídeo aula  

1- Ler o terceiro capítulo :Livro; Literário: Um menino,sua amiga,um 

fichário e dois preás Páginas: 23 a 34; 

2-Em seu livro destque assim de: 

a- Vermelho os Substantivos Próprios 

b- Azul os Substantivos Comuns 

c- Amarelo os Substantivos Simples 

d- Laranja os Substantivos Composto 

e- Verde os Substantivos Primitivo 

f- Roxo Substantivos os Derivados 

 Em Casa 

1-Passe para o caderno de português: 

 

 



RECORTE E COLE EM SEU CADERNO O EXERCÍCIO A SEGUIR 
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                                                   RELIGIÃO 

Conteúdo 

*Valores e atitude; 

*Simplicidade e Honestidade; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles as atividades e leitura do texto do 

livro:Empreendedorismo e Projeto de vida  páginas:54 a 56; 

2-Pesquise e informe o significado de: Simplicidade e Honestidade; 

3-Debater com eles o significado e aplicação na nossa vida dos 

valores: Simplicidade e Honestidade; 

Em Casa 

Passe o texto a seguir para o caderno: 

PONTOS DE REFLEXÃO 
 

 A simplicidade é natural. Simplicidade é ser natural. 

 Simplicidade é aprender com a Terra. 

 A simplicidade é bonita. 

 Simplicidade é usar o que já temos e não desperdiçar o material da 

Terra. 

 A simplicidade é relaxante. 

  A simplicidade ajuda a criar um desenvolvimento sustentável. 



  Simplicidade é permanecer no presente e não tornar as coisas 

complicadas. 

  Simplicidade é desfrutar de uma mente e um intelecto puros. 

  A simplicidade nos ensina a economizar – ensina-nos como usar 

nossos recursos de forma inteligente, mantendo em mente as futuras 

gerações. 

  Simplicidade é oferecer paciência, amizade e encorajamento. 

  Simplicidade é apreciar as pequenas coisas da vida. 

  Simplicidade é libertar-se dos desejos materiais e emocionais – é 

permissão para simplesmente “ser”. 

  A partir da simplicidade desenvolvem-se a generosidade e o 

compartilhamento. 

  Simplicidade é priorizar os outros com bondade, sinceridade e 

intenções puras – sem condições e expectativas. 

  Simplicidade é aprender com a sabedoria das culturas nativas. 

  A simplicidade apela ao instinto, à intuição e à percepção pela criação 

de pensamentos e sentimentos empáticos. 

  Simplicidade é apreciar a beleza interna e reconhecer os valores de 

todos os atores, mesmo os mais carentes e em situações piores. 

  A simplicidade nos ensina a economizar e como usar nossos recursos 

de forma inteligente, mantendo em mente as futuras gerações. 

  A simplicidade invoca as pessoas para repensar seus valores. 

 

                                                 PortugUÊS 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Ortografia:s,ç ou c 

*Ditado; 



Metodologia 

Aula no zoom 

1-Fazer a correção da tarefa de casa; 

2-Fazer  a atividade de ortografia; 

3-Ditado com s,ç ou c 

Caderno de português: 

1-Complete os quadrinhos usando s,ç ou c: 

 

 



2-Ditado com sequência de 3 em 3 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

Em Casa 

Treino ortográfico  

1-Copie 3 vezes cada palavra do quadro: 

acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, fascículo, 
fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, plebiscito, rescisão, 
seiscentos, transcender,  

2-O que as palavras acima tem em comum? 

3-Escolha 5 delas e crie frases. 

                                          Matemática 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Fração de um número; 

*Números decimais  

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa de casa; 

2-Explicar novamente o que é fração de um número e fazer as 

atividades a seguir no caderno: 
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                              TRABALHO DE MATEMÁTICA 
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                                          Matemática 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de Casa; 

*Números decimais; 

Metodologia 

Vídeo aula 

1- Fazer a correção da tarefa de casa; 

2- Tirar as dúvidas; 

3-Fazer com eles as atividades a seguir: 

No caderno 

1-Dada a fração, diga que número decimal ela representa: 

 

2-Dado o número decimal, diga a que fração corresponde: 



a) 0,566 

b) 0,13 

c) 0,00098 

d) 0,077 

3-Arme e efetue: 

a-0,25+1,25  

b-0,25+2,50 = 

c-0,25+3,70 = 

d-0,25+6,20 = 

e-0,30+1,25 = 

                                                  Arte 

Conteúdo 

*Pelas lentes das Ciências  

*Gênero Musical 

Aula no  

Metodologia  

1-Ler os textos do Livro:Adotado Páginas:172  a 181 

2-Dia da Bandeira,usando tinta guache faça um belo colorido na 

imagem a seguir: 

 

 



Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Produção de texto: Continue o texto; 
 
*Livro; Literário: Um menino,sua amiga,um fichário e dois preás; 

Metodologia  

Vídeo aula; 

1-Um texto narrativo está estruturado em três partes: a introdução, o 
desenvolvimento e a conclusão. 
2-No texto que se segue, falta a conclusão. Você irá, primeiro, ler as 
duas partes que tem e depois, completá-lo, seguindo a tua imaginação. 
3-Ilustre seu texto; 

                                    A águia e a coruja 

     Uma coruja encontrou uma águia e disse-lhe: 

– Ó águia, se vires uns passarinhos muito lindos, num ninho, com 

uns biquinhos muito bem feitos, olha lá não os comas que são os 

meus filhos. 

  A águia prometeu que não os comia. Foi voando e encontrou, 

numa árvore, um ninho de coruja e comeu as corujinhas. Quando 

a coruja chegou e viu que lhe tinham comido os filhos, foi ter com 

a águia, muito aflita: 

– Ó águia, tu foste-me falsa, porque prometeste que não comias 

os meus filhinhos, e mataste todos. 

Respondeu a águia: 

– Eu encontrei umas corujas pequenas, num ninho, sem bico e 

com os olhos tapados, todas depenadas, e comi-as; como tu me 

disseste que os teus filhos eram muito lindos e tinham os 

biquinhos bem feitos, entendi que não eram esses… 

Em Casa 

1- Ler o quarto capítulo :Livro; Literário: Um menino,sua amiga,um 

fichário e dois preás Páginas: 35 a 48; 

 


