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                                                         Português  

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Leio e me transformo; 

*Discutindo o texto; 

*Para organizar pensamentos; 

 *Verbos; 

Metodologia  

Aula no  

1-Ler os textos e fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:26 a 31; 

1°- Leitura silenciosa; 

2°- A leitura será partilhada; 

3°- Durante a leitura ir analisando os verbos; 

*Caderno: Fazer cabeçalho no caderno; 

1-Pesquise no texto das Páginas: 26 a 30  10 verbos e copie no seu 

caderno; 

2-Agora escolha 5 verbos e forme frases; 

*Vamos ler as frases para os colegas 

*Explique se o seu verbo define: 

Ação \ Estado \ Fenômeno da Natureza 

Em Casa 

Cole a tarefa a seguir no seu caderno de português e responda: 
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Emprego do AM e ÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que quando a palavra indica passado termina com AM. 

E quando ela indica futuro termina com ÃO. 

Exemplos: 

Elas foram passear no parque. (passado) 

Elas irão passear no parque.( futuro) 

 

 

 

 

 

 

 

d.Pedro e Marcos se reuniram ontem? 
Pedro e Marcos se _________ amanhã? 

e.Marla e Perla venceram o jogo ontem. 
Marla e Perla _________ o jogo amanhã, com certeza.  

 
f.Carlos e Cristiano bateram na porta. 
Carlos e Cristiano _________ na porta amanhã 

 

Eles já comeram o bolo. Eles ainda comerão o bolo. 

1.Agora passe os verbos do passado para o futuro. 

a.Vocês andaram demais. 

Vocês _________demais. 
 
b.Elas voltaram da festa muito felizes. 

Elas _________ da festa muito felizes. 
 

c.Eles correram na pista de skate. 

Eles _________ na pista de skate. 



2.Complete as frases abaixo com  palavras que terminam em AM ou ÃO.  

a.Matheus e Kauan _________ poucos peixes ontem. ( pescar) 

b.Os pássaros _________ todo dia na minha janela.( cantar) 

c.Porque as crianças não _________ a panqueca?( comer) 

d.Amanhã os monitores nos ______________ na trilha. ( acompanhar) 

e.Amanhã vocês _________ o vestibular em Campinas?  (fazer) 

f.Os atletas _________ avaliados hoje pelos técnicos. ( ser) 

g.Aqueles que conseguirem concluir a atividade _________ ir ao pátio jogar bola. 

( poder) 

h.Onde vocês _________ com essas propostas? ( chegar) 

i.Os candidatos se _________ ao palco demonstrando muito nervosismo.  

( apresentar) 

j.Os meninos _________ atrasados amanhã.( chegar) 

k.Catarina e Verusca _________ amanhã para o passeio na floresta.( sair) 

3.Encontre no caça-palavras os seguintes verbos: dançarão, assistiram, 

andarão,escorregarão, ficaram, dormirão, pegarão, tomaram, comerão, dormirão, 

perderam, voarão,  em seguida, classifique-os  na tabela abaixo:  

 

 

 

                               

PASSADO FUTURO 

  

  

  

  

  

 

 

 



Matemática 

Conteúdo 

*Medidas de tempo 

*Atividades no caderno 

Metodologia  

Aula no  

1-Explicar para eles novamente quais são as medidas de tempo e qual 

a função de cada uma delas; 

2-Fazer com eles as atividades do Módulo 4 Páginas: 106 a 109; 

Em Casa 

*Passe para o caderno de matemática,não se esqueça de fazer o 

cabeçalho,capriche na letra; 

Atividades 

1-Observe a jardineira a seguir e faça o que se pede: (RECORTE O 

DESENHO E COLE NO SEU CADERNO); 

 

 

2-Agora responda as questões a seguir: 



 

3-Problemas com fração 

 a-Pedro tem 40 bolinhas. Deu ¼ para seu primo. Quantas bolinhas 
Pedro deu? 

 
Cálculo                                                Resposta 

b-Na hora do recreio, a merendeira deixou pronto 100 sacos de pipoca. 
Os alunos já comeram 3⁄5 desses sacos. Quantos sacos de pipoca 
foram comidos? 
 
Cálculo                                                Resposta 
 
c-Gabriela ganhou 24 livros. Já arrumou em sua prateleira 3⁄4 dos 
livros. Quantos livros Gabriela já arrumou? 
 
Cálculo                                                Resposta 
 

                                          Geografia 

Conteúdo 

*Para organizar o pensamento; 

*Trabalho no campo e na cidade; 

*Em que os brasileiros trabalham; 

*Roda de Leitura; 

 

Metodologia 



1-Ler com eles e explicar os textos do Módulo 4 Páginas:268 a 271; 

2-Fazer as atividades do Módulo 4 Página: 271; 

3-Fazer com eles a atividade complementar do Módulo 4 Página:271 

falaremos da atividade e eles deverão fazer uma pesquisa sobre a 

profissão que escolheu e copiar no caderno suas características; 

Em Casa  

1-Fazer as atividades do livro de Atividades Complementares 

Páginas:91 a 93; 

2-Fazer a atividade sobre a profissão; 
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Português  

Conteúdo 

*Abram as cortinas; 

*Roda de Leitura; 

*Discutindo o texto; 

Metodologia  

Vídeo aula  

1-Leia o texto: Módulo 4 Páginas:34 a 37, primeiro faça uma leitura 

silenciosa,depois leia em voz alta e tente escutar se você está lendo 

bem,isso é importante para treinar a leitura; 

2-Faça as atividades do Módulo 4 Páginas:38 e 39; 

Em Casa 

*Volte no texto do Módulo 4 Páginas:34 a 37 e faça o que se pede: 

1-Sublinhe de vermelho 10 verbos; 

2- Sublinhe de azul 5 substantivos comuns; 

3- Sublinhe de amarelo 10 adjetivos; 

4- Sublinhe de verde 10 palavras com encontro consonantal; 

5- Sublinhe de laranja 5 palavras com dígrafos; 

                                                 Religião 

Conteúdo 

* Solidariedade; 

Metodologia 

Vídeo aula 



1-Faça cabeçalho no seu caderno de ensino religioso,pule três linhas e faça o que 

se pede a seguir; 

Atividades 

1-Crie uma definição para SOLIDARIEDADE e ilustrem essa definição.  

2-Recorte os textos a seguir: 

                                 A cigarra e a formiga  
                                                                      Monteiro Lobato 
 
   Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé 
dum formigueiro. Só parava quando cansadinha; e seu divertimento então 
era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. 
   Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos,  
arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. 
  A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes 
apuros , deliberou socorrer-se de alguém.Manquitolando, com uma asa a 
arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. 
  Bateu – tique, tique, tique… 
  Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de paina. 
– Que quer? – perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. 
– Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu…A formiga 
olhou-a de alto a baixo. 
– E o que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? 
  A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois dum acesso de tosse. 
– Eu cantava, bem sabe… 
– Ah! … exclamou a formiga recordando-se. Era você então quem cantava 
nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? 
– Isso mesmo, era eu… 
– Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua 
cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. 
  Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre, 
amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. 
  A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. 
 
  “MORAL DA HISTÓRIA: Moral da História: Os artistas: poetas, pintores, 
músicos, são as cigarras da humanidade.” 
 

  

 

 

 



 
                                            Sem barra  
Enquanto a formiga 
Carrega a comida 
Para o formigueiro, 
A cigarra canta, 
Canta o dia inteiro. 
A formiga é só trabalho. 
A cigarra é só cantiga. 
Mas sem a cantiga 
da cigarra 
que distrai da fadiga, 
seria uma barra 
o trabalho da formiga. 
 
         José Paulo Paes, em “Poemas para brincar”. São Paulo: Ática, 1989. 
 

 

3-Se coloque no lugar dos personagens e digam o que fariam se fossem eles? 

4- Sobre o comportamento dos personagens, preencha o quadro abaixo com valores que 

são aceitos pela sociedade e com valores que são condenados pela sociedade. Lembre-os 

de que todos nós é que formamos a sociedade. O valor destacado nos textos é o da 

solidariedade. (RECORTE O QUADRO E COLE NO CADERNO). 

 

                                                HISTÓRIA 

Conteúdo 

*Migrar no Brasil; 



*Há um tempo no Brasil; 

*Para qual destino; 

Metodologia 

1- Faça duas leituras dos textos uma silenciosa e outra oral, fique de 

olho para a pontuação; 

2-Textos para leitura: Módulo 4 Páginas:230 a 234; 

3-Em seu caderno faça cabeçalho, pule três linhas , a seguir anote tudo 

que você achou importante no texto; 

4-Faça a atividade do Módulo 4 Páginas:233 

Em Casa 

1-Faça  no seu caderno as atividades Módulo 4: 

a- Páginas:230 e 231letras: a, b, e c; 

b- Página:233 Número 1; 
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                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Pelas lentes da Arte; 

*Para Organizar pensamento; 

*Atividades no caderno; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa do caderno 

2-Ler o texto e fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:110 e 111; 

3-Ler a seção: Para Organizar pensamento  do Módulo 4 Páginas:112 

e 111; 

Em Casa- Lista de Matemática 

1-Para as festas juninas foram feitos 5 dúzias de salgadinhos. Já 
venderam 2⁄5 dos salgadinhos. Quantos salgadinhos foram vendidos? 
 
Cálculo                                 Resposta 
 
2- De uma peça de cetim que tinha 63 metros foi vendido 1⁄7. Quantos 
metros foram vendidos? 

 

Cálculo                                 Resposta 
 
3-Observe a pizza abaixo e responda: 
 
a)    Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? 



 

 

 

 b-Qual é a fração que representa o pedaço de pizza que foi comida? 

c- Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? 

 
3-Represente as frações abaixo: 

a) 3/4                                                     b) 1/4 

c) 3/5                                                     d) 2/8 

e) 7/9                                                     f) 1/2 

g) 5/6                                                    h) 2/3 

  

                                               história 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Faz sentido; 

*Entre regiões do Brasil; 

Metodologia 

Aula no  



1-Fazer com eles a leitura oral e explicar os textos do Módulo 4 

Páginas: 235 a 239; 

2-Fazer as atividades  do Módulo 4 Páginas:235 e 237; 

Em Casa 

1-1-Fazer as atividades do livro de Atividades Complementares 

Páginas:72 a 76; 

                                               cIÊNCIAS 

Conteúdo 

*O ciclo da Terra; 

*Os movimentos da Terra; 

*Dia Noite; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler com eles o texto e explicar o conteúdo Módulo 4 Páginas:186 e 

191; 

2-Sublinhar as partes mais importantes; 

3-Fazer as atividades Módulo 4 Páginas:189 e 191; 

Em Casa 

1-Fazer as atividades do livro de Atividades Complementares 

Páginas:62 e 63; 

2-Faça  cabeçalho em seu caderno e passe para ele as atividades do 

Módulo 4 a seguir: 

a-Páginas:186 e 187 Letras: a,b,c; 

b-Página:188  Número 1; 
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                                                   Ciências  

Conteúdo 

*As estações do ano; 

*Vivendo cada estação; 

*Pelas lentes da Arte; 

*Para Organizar o Pensamento; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler e explicar os texto do Módulo 4 Páginas:192 a 197; 

2-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:195 e 197 

Em Casa 

1-Faça cabeçalho no caderno e passe para ele as atividades a 

seguir do Módulo 4 

a- Na folha de Arte faça a atividade número 1 Módulo 4 Página:196;  

b-Passe para o caderno a seção:Para Organizar o Pensamento 

Módulo 4 Página:198; 

1-Fazer as atividades do livro de Atividades Complementares 

Páginas:62 e 63; 

                                                  Geografia 

Conteúdo 

*Cidade e campo; 

*Pelas lentes da Arte; 

*Correção da tarefa de casa; 



Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa de casa do livro de Atividades 

Complementares Páginas:91 a 93; 

2-Ler os textos e fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:272 a 274; 

3-Fazer a atividade do Módulo 4 Páginas:272 

Em Casa 

*Passe para o caderno as atividades a seguir,não se esqueça de fazer 

o cabeçalho e pular três linhas e caprichar na letra; 

1-Leia o texto a seguir: (RECORTE O TEXTO E COLE EM SEU 

CADERNO); 

 

2-Encontre as palavras grifadas no caça- palavras: 



 

                                               Matemática 

Conteúdo 

*Fração e tempo; 

*Correção da tarefa de casa; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa de casa do Livro de atividades 

complementares Páginas 32 a 34; 

2-Fazer as atividades do Livro de atividades complementares Páginas 

35 a 38; 

Em Casa 

1- Fazer as atividades do Livro de atividades complementares Páginas 

39 a 41 

; 
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                                                  Arte 

Conteúdo 

*Um presente de todos; 

*Aniversário de Goiânia; 

Metodologia  

Aula no  

1-Ler com eles o textos e fazer as atividades das Páginas:139 a 146; 

2- Pesquisem em jornais ou na internet os principais Monumentos de 

Goiânia e cole na folha de arte; 

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Conhecendo o Gênero; 

*Livro literário; 

Metodologia  

Aula no  

1-Corrigir a tarefa de casa do Módulo 4 Páginas:38 e 39; 

2-Pedir que cada aluno fale 2 exemplos da atividade que foi para casa 

no texto do Módulo 4 Páginas:34 a 37: 

 a-vermelho 10 verbos; 

b-azul 5 substantivos comuns; 

 c-amarelo 10 adjetivos; 

d-verde 10 palavras com encontro consonantal; 



e-laranja 5 palavras com dígrafos; 

3-Ler com eles e fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:40 e 41; 

Produção de Texto\ Literatura  

Em casa 

1-Faça a ficha Literária do livro Histórias que nos contaram em  

Luanda; 

2-Faça a RESENHA da folha de redação do livro: Histórias que nos 

contaram em  Luanda; 

  Resenha é uma produção textual, por meio da qual o autor faz 

uma breve apreciação e uma descrição a respeito de 

acontecimentos culturais (como uma feira de livros, por exemplo) 

ou de obras (cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias), 

com o objetivo de apresentar as obras (acontecimento ou o 

objeto), de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o 

leitor (ou espectador) a conhecer tal objeto na integra,  

 

 

 


