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                                                         Português  

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Conta mais uma; 

*Roda de Leitura; 

*Discutindo o texto; 

*Conhecendo o Gênero; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula  

2-Explicar o que é conto popular; 

3-Ler o texto das Páginas: 10 a 12 do Módulo 4 

4-Fazer as atividades das Páginas: 13 a 15 do Módulo 4 

Em Casa 

*Passe as atividades a seguir para o caderno, faça cabeçalho, pule 

três linhas e não se esqueça de caprichar; 

1-Retire do texto: O menino mais preguiçoso do mundo das Páginas: 

10 a 12 do Módulo 4 

a- Três adjetivos 

b- Dois substantivos 

Simples 

Próprio 

Primitivo 



Derivado 

c- Três palavras 

Monossílabas  

Dissílabas  

Trissílabas  

Polissílabas  

d- Duas palavras: 

Oxítonas 

Paroxítonas 

Proparoxítonas 

                                            

                                                 Matemática 

Conteúdo 

*Fração e tempo; 

*Ideia de fração; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula  

2-Fazer as atividades das Páginas: 86 a 90 do Módulo 4 

*Em caso de dúvidas reler os textos de explicação e assistir 

novamente a vídeo aula; 

Caderno de Matemática  

Recorte e cole em seu caderno a atividade a seguir depois 

responda a trilha; 
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        Desafio Matemático 

 



Geografia 

Conteúdo 

*Principais Atividades econômicas no Brasil; 

*As atividades econômicas; 

*Roda de Leitura; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula; 

2-Analisar os mapas econômicos; 

3-Criar e analisar gráficos;  

4-Ler os textos e fazer as atividades das Páginas: 256 a 261 do Módulo 

4; 
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Português  

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Conto; 

*Conto Puxa Conto; 

Metodologia  

Aula no  

1-Correção da tarefa de casa; 

2-Fazer as atividades e ler os textos das Páginas: 16 a 19 do Módulo 4; 

Em Casa 

1-Pesquise na internet ou com seus Familiares um conto Popular e 

copie na folha de redação, estude sobre seu conto para apresentar aos 

seus colegas na Sexta-Feira dia 23\10, vale 0,5 na nota de Português; 

2-Livro: Atividades Complementares Módulo 4 Páginas: 04 a 07; 

                                                 Religião 

Conteúdo 

*Descobrindo a vida Financeira; 

Metodologia 

1-Aula no  

2-Ler os textos das Páginas: 42 a 45 e trabalhar os significados de: 

Organizado,Doar e Ordem; 

3-Debater com eles planos e projetos que levam ao empreendedorismo 

lembrando que planos começam com nossos pertences; 



Em Casa 

1-Criar um mini plano de negócios para empreender um serviço ou 

produto em seu caderno de Ensino Religioso, para isso siga o roteiro a 

seguir: 

1. Minha linha de negócio 

2. Quero vender estes produtos 

3. Meus clientes são 

4. Vou encontrar e entrar em contacto com meus clientes da seguinte 

maneira 

5. Sou diferente dos meus concorrentes pelos seguintes motivos 

6. Os três maiores recursos do meu negócio 

                                                HISTÓRIA 

Conteúdo 

*Brasil rural 

*O Brasil; 

*Diversidade do espaço brasileiro; 

Metodologia 

1-Aula no   

2-Ler os textos e sublinhar as partes mais importantes das Páginas: 

220 a 225 do Módulo 4; 

3-Fazer a atividade da Páginas: 222 do Módulo 4; 

Em Casa 

*Passe para o caderno e responda as atividades a seguir: 

1- A atividade da Página: 221  do Módulo 4,Letras a,b, e c; 

2- A atividade da Página: 223  do Módulo 4,Número 3; 

3- A atividade da Página: 225  do Módulo 4,Número 4; 
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                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Corrigir a tarefa de casa; 

*Leitura de frações; 

*Representação de frações na reta numérica; 

Metodologia 

1-Aula no  

2-Fazer com eles a correção da tarefa de casa,no quadro e ir tirando as 

dúvidas, das Páginas: 86 a 90 do Módulo 4; 

3-Explicar como se faz leitura de números fracionários, das Páginas: 91 

e 92 do Módulo 4; 

4-Apresentar para eles uma reta em uma cartolina e demonstrar como 

fracionamos a reta;a seguir fazer as atividades das Páginas: 93 e 95 do 

Módulo 4; 

Em Casa 

1-Livro: Atividades Complementares Módulo 4 Páginas: 32 a 34; 

                                               história 

Conteúdo 

*Relação entre a cidade e o campo; 

*Pelas lentes da Ciências; 

*Roda de leitura; 

Metodologia 

1-Aula no  



2-Ler com eles os textos e explicar sobre a importância do campo para 

cidade e a relação entre eles das Páginas: 226 a 229 do Módulo 4; 

3-Fazer a atividade da  Página: 226 do Módulo 4; 

Em Casa 

*Passe as questões a seguir para o caderno e responda, faça 

cabeçalho e não se esqueça de pular 3 linhas; 

1-Sobre o Brasil informe: 

a-Qual sua extensão territorial? 

b-Quantos estados eles tem? 

c-Onde ele esta localizado? 

d-Qual oceano banha o Brasil 

2-Segundo o IBGE quantos habitantes tem o Brasil? 

3-De quais povos o Brasil recebeu influência cultural? 

4-Quais biomas encontramos no Brasil e quais são eles? 

5-Qual a relação entre o campo e da cidade? 

                                               cIÊNCIAS 

Conteúdo 

*Pontos Cardeais; 

*Roda de leitura; 

*Pontos Cardeais; 

*Instrumentos de Orientação; 

Metodologia 

1-Aula no  

2-Assistir o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g 

3-Ler os textos,sublinhar as partes importantes e fazer as atividades 

das Páginas: 172 a 177 do Módulo 4; 



Em Casa 

1-Livro: Atividades Complementares Módulo 4 Páginas: 58 a 61; 

2-Passe para o caderno as partes sublinhadas das Páginas: 172 a 177 

do Módulo 4; 
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                                                   Ciências  

Conteúdo 

*A localização marítima nas grandes navegações; 

*Montando sua própria Bússola; 

*Para Organizar o Pensamento;  

Metodologia 

1-Aula no  

2-Explicar o conteúdo das Páginas: 178 a 185 do Módulo 4; 

3- Sugerir que façam a leitura silenciosa do texto das Páginas: 178 e 

179 do Módulo 4;; 

4-Fazer as atividades  das Páginas: 180 e 181 do Módulo 4;; 

Em Casa 

1-Fazer a Experimentoteca  das Páginas: 182 e 183 do Módulo 4; 

2-Fazer as atividades  das Páginas: 184 e 185 do Módulo 4; 

                                                  Geografia 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Alimentos e matérias- primas; 

*A produção agropecuária; 

*Atividades de transformação da matéria-prima; 

Metodologia 

1-Aula no  



2-Corrigir as tarefas no quadro e tirar as dúvidas; 

3-Ler os textos e fazer as atividades das Páginas: 262 a 267 do Módulo 

4; 

4-Debater com eles o extrativismo  no Brasil e sugerir que façam na 

folha de arte uma pesquisa sobre os três tipos de extrativismo , através 

de imagens; 

Em Casa 

1-Fazer a tarefa sobre o Extrativismo Mineral; 

2- Livro: Atividades Complementares Módulo 4 Páginas: 84 a 90; 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Fração de uma quantidade; 

*Desafio das Operações; 

Metodologia 

1-Aula no  

2-Fazer com eles atividades com os lápis deles calculando as frações 

dos lápis,a seguir fazer as atividades das Páginas: 96 a 100 do Módulo 

4; 

2-Bingo de tabuada: Das cartela a seguir eles deverão escolher uma e 

colar no caderno, após fazer o cabeçalho. 



 

*Após colarem começaremos o bingo vence aquele que completar 

primeiro estiver com todas respostas corretas; 

*Faremos duas rodadas de bingo; 

Em Casa 

*PASSE PARA O CADERNO COM CAPRICHO; 

1- Durante as férias escolares, Paulinha viajou para Porto Seguro, onde 
tirou muitas fotos com sua máquina digital.Na volta ela resolveu revelar 
as fotos de sua incrível viagem. Paulinha colocou 12 fotos em cada 
página do álbum. O álbum com 45 páginas ficou completamente cheio. 
Quantas fotos Paulinha colocou no álbum? 
 
Cálculo                                    Resposta 
 
2-Em uma caixa existem 12 ovos. Quantos ovos existem em 24 
caixas? 

Cálculo                                    Resposta 



3-Uma sala teatral será construída em uma escola para as 
apresentações de final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e 
cada fila contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser 
convidadas para a festa de final de ano, no intuito de que todas 
permaneçam sentadas? 

Cálculo                                    Resposta 

4-Na escola de Laís existem 22 salas de aula e em cada uma existem 
25 cadeiras. Quantas cadeiras existem na escola de Laís? 

Cálculo                                    Resposta 
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                                                  Arte 

Conteúdo 

*Pelas lentes das ciências ; 

*Museus do presente e do futuro; 

*O passado do futuro; 

*O que é um museu? 

Metodologia  

1-Aula no  

2-Ler os textos das Páginas: 134 a 138 do Módulo 4; 

3-Fazer as atividades das Páginas: 135 e 138 do Módulo 4; 

Em Casa 

 1-Leia o texto depois faça a atividade 

 A frotagem 

  O termo frotagem é uma adaptação da palavra francesa frottage, e 

significa friccionar. Lá pelos anos 20, um artista alemão chamado Max 

Ernst, reparou que se colocasse uma folha de papel no chão irregular e 

passasse sobre a folha um lápis ou giz de cera, o chão criaria uma 

espécie de estampa no papel. Todos as texturas e contornos do piso 

formavam uma imagem interessante. Com isso nasceu a técnica de 

frotagem. 

2-Para praticar essa técnica em casa, você vai precisar: 

* Da folha de tarefa Arte; 

*Objetos que tenham relevo, como folhas e moedas; 

 * Giz de cera ou lápis grafite.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst


3- É muito simples conseguir o efeito desejado. Basta pegar a folha de 

papel, colocar em cima do objeto e então “friccionar” o giz ou o lápis na 

folha. 

       Fotografe seu trabalho e divulgue no nosso grupo!!! 

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Apresentação dos contos; 

*Uso dos Verbos de  ação; 

*Eu, escritor; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ouvir os contos em uma roda de Leitura; 

2-Fazer com eles o jogo a seguir: 

*Eles deverão recortar as cartas a seguir e deixar pronta para aula; 

*Durante a aula iremos sortear 5 ações e eles deverão colar a imagem 

no caderno e criar frases com as ações sorteadas; 

 



3- Explicar o que é verbo e como ele funciona nas frases, sublinhar 

com eles o trecho da Página: 21 do Módulo 4; 

4-Faremos em sala a atividade número 2 da Página: 21 do Módulo 4; 

5-Vamos ler a proposta da seção: Eu, escritor das Páginas: 24 e 25 do 

Módulo 4;Na aulas faremos o roteiro da produção,seguindo as 

instruções do livro eles deverão anotar (rascunho) e produzir de forma 

individual seu conto; 

Em Casa 

1-Fazer as atividades das Páginas: 21 a 23 do Módulo 4; 

2-Passe para o caderno as partes sublinhadas da Página: 21 do 

Módulo 4; 

3-Cole o restante das figuras do jogo no caderno e forme frases, 

sublinhe de vermelho os verbos das frases; 

4-Produção do conto na folha de Redação; 

 

 


