
Goiânia, 29 de setembro de 2020. 

Professora: _______________________Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

COLAR NO CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
                               Poema da Quarentena 

    Não é seguro sair do ninho.  

    Por que lá fora tem um bichinho. 

    Ele pode te deixar doente.  

    E se te pegar não ficarás contente.  

 

    O nome dele é coronavírus.  

    Um bichinho bem persistente.  

    Que quer pegar muita gente.  

    Por isso, lave sua mão, com água e sabão.  

    Não sai de casa não.  

    Seu lar é a melhor opção.  

    

     Quando tudo isso acabar 

     Vou poder te encontrar  

    Dois abraços te darei 



    E assim eu ficarei  

    Até a saudade passar.  

                                                            Suellem Santos.  

__________________________________________________________ 

 1- Leia o texto com atenção. Qual é a mensagem que  a autora do 

poema quis passar para seus leitores?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 2- O que você deve fazer para evitar que pegue esse vírus? . 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 3- Retire do texto as palavras com LH, CH e NH, que você encontrar.  

 

 

 4- Reescreva as frases, trocando as palavras em destaque por 

sinônimos.  

 a) Como essa gatinha é tranqüila! 

_________________________________________________________ 

 b) Esse barco é muito rápido. 

_________________________________________________________ 

 c) Que abacaxi gostoso! 

_________________________________________________________ 

 5- Complete com os antônimos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6- Trabalhando com o coletivo.  



   Coletivo indica um conjunto ou uma grande quantidade de animais, 

pessoas, objetos ... 

 

➢ Ex:    Índios    ______   Tribo.  

➢          Bois       ______   Boiada/ Manada          

  Agora é a sua vez. Escreva os coletivos dê:  

 a) Bananas= _____________________ 

 b) Pintinhos= _____________________ 

 c) Árvores =  _____________________ 

 d) Músicos = _____________________ 

 e) Estrelas = _____________________ 

 f ) Peixes = ______________________ 

 g) Uvas =  _______________________ 

 h) Fotografias = ___________________ 

 7- Leia:  

   Adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo e indica qualidade.  

  

                                   O leão é feroz,  

                                   O avestruz é veloz.  

                                   A girafa é elegante;  

                                   Muito grande é o elefante.  

                                   A cigarra é faceira;  

                                   A formiga, trabalhadeira. 

                                  Brincalhão é o chipanzé.  

                                  E a zebra, como é?   



 Retire do texto anterior os adjetivos.  

 1-__________________________ 

 2- __________________________ 

 3- __________________________ 

 4- __________________________ 

 5- __________________________ 

 6- __________________________ 

 7- __________________________ 

 

 8- Observe os adjetivos e forme uma frase para cada um.  

    

     Coloridas        Verde        Belas      grande      listrada    selvagem 

   

 1- _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 2-______________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  3- _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  4- _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  5- _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  6- _____________________________________________________ 



 

 

 
É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

____________________________________________________________ 

Lista de exercício, copiar e responder no caderno de ciências.  

   

 1- Dê dois exemplo de luz natural.  

 2- Dê dois exemplo de luz artificial.  

 3- Como é formada a sombra?  

 4- Como são formadas as noites e os dias? 

 5- Agora faça um lindo desenho com uma fonte de luz natural.  

 

 

  OBS: Não esqueça de fazer o cabeçalho antes de começar a atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 29 de setembro de 2020. 

 



                                                      

               Goiânia, 01 de outubro  de 2020. 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

_________________________________________________________________ 

Lista de exercício de português. Copiar e responder no caderno. 

  1- Escreva o plural das palavras abaixo.  

 a) Lâmpada=  

 b) chape= 

 c) Maçã=  

 d) Lençol= 

 c) Papel= 

 d) Mulher=  

 e) Balão=  

 f) Nuvem=  

 2- Agora escreva uma frase para cada palavra no plural que você 

escreveu acima. 

 

 

 

 

  _____________________ 

 

 

 

 


