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                                                         PORTUGUÊS  

PORTUGUÊS \PRODUÇÃO DE TEXTO 

Conteúdo 

*Rever o livro de Atividades Complementares; 

*Tipos de substantivos; 

Metodologia  

Atividades  

1- Vídeo aula assistir a vídeo aula; 

2-Rever o livro de Atividades Complementares, caso tenha dúvidas anotar e tirar 
com a professora; 

3-Assista o link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=x3Bsaxi6sk8 

Em Casa 

Recorte e cole o texto sobre substantivo. Faça a leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Substantivo
  O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, 
processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso,
com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo 
que nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero (masculino ou feminino), 
número (singular ou plural) e grau (aumentativo e diminutivo).

 Substantivos comuns e substantivos próprios

  Substantivo comum: é o nome comum e
ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma 
espécie ou categoria. Costuma estar em letra minúscula.

  Substantivo próprio: é o nome específico
indivíduo(s), lugar(es), marca(s), entre outros. O nome próprio serve para identificar 
um substantivo em relação aos demais, tornando
em letra maiúscula. 

Substantivos concretos e substantivos abstratos

  Substantivo concreto: sua existência é própria e independente
fisicamente (como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos 
concretos e palpáveis na realidade) ou mentalmente. Assim, mesmo seres 
imaginários podem ser concretos, a partir do momento em que ganham forma no 
pensamento e são imaginados como dotados de existência própria.

  Substantivo abstrato: é aquele que depende de um ser concreto para existir
isto é, para ser produzido. A existência do substantivo abstrato
outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso de 
sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis.

Substantivo 

é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, 
processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe 

vidida de acordo com as características daquilo 
que nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero (masculino ou feminino), 
número (singular ou plural) e grau (aumentativo e diminutivo). 

Substantivos comuns e substantivos próprios 

o nome comum e generalizado que se dá a uma espécie 
ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma 
espécie ou categoria. Costuma estar em letra minúscula. 

específico que se dá a um (ou alguns) 
ndivíduo(s), lugar(es), marca(s), entre outros. O nome próprio serve para identificar 
um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costuma estar 

 

abstratos 

existência é própria e independente, podendo ser 
fisicamente (como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos 
concretos e palpáveis na realidade) ou mentalmente. Assim, mesmo seres 

retos, a partir do momento em que ganham forma no 
pensamento e são imaginados como dotados de existência própria. 

depende de um ser concreto para existir, 
isto é, para ser produzido. A existência do substantivo abstrato está atrelada a 
outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso de 
sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis. 



Substantivos primitivos e substantivos derivados

  Substantivo primitivo: é aquele cujo nome
isso, é um nome que pode originar outros nomes.

  Substantivo derivado: é aquele cujo nome
dá-se comumente por meio do radical de um substantivo primitivo.

Substantivos simples e substantivos compostos

  Substantivo simples: é aquele que apresenta

  Substantivo composto: é aquele que apresenta mais de um radica
forma. Pode ser formado pela junção de duas ou mais 
transformam em uma só por justaposição (nesse caso, ligadas por hífen) ou por 
aglutinação. 

 

Substantivos primitivos e substantivos derivados 

nome não se origina de outro nome. Por 
isso, é um nome que pode originar outros nomes. 

é aquele cujo nome origina-se de outro. Essa origem 
se comumente por meio do radical de um substantivo primitivo. 

 

Substantivos simples e substantivos compostos 

é aquele que apresenta apenas um radical em sua forma. 

apresenta mais de um radical em sua 
forma. Pode ser formado pela junção de duas ou mais palavras, que se 
transformam em uma só por justaposição (nesse caso, ligadas por hífen) ou por 



Substantivos coletivos 

   São nomes usados para representar um
objetos de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo fica no singular por já 
representar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres.

                                            

 

 

 

 

 

São nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de 
espécie ou classificação. O coletivo fica no singular por já 

representar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres. 

 



   MATEMÁTICA 

Conteúdo 

*Pirâmide; 

*Poliedros de  Platão; 

*Cilindro,cone e esfera; 

Atividades  

1-Assistir a vídeo aula; 

2-Fazer as Atividades  do Livro:Módulo 2 Páginas: 129 a 136; 

3-Desafio geométrico:Procure na sua casa objetos com as formas estudadas 
hoje;Em um papel escreva o nome do objeto e a forma; 

GEOGRAFIA 

Conteúdo 

*Roda de leitura; 

*Produção e comércio de produtos; 

Atividades  

1- Assistir a vídeo aula; 

2-Ler os textos do Livro :Módulo 2 Páginas: 262 a 264; 

3- Passar para o caderno e responder as atividades do Livro :Módulo 2 Página: 263 
Números: 1 ao 4; 
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PORTUGUÊS  

Conteúdo 

*Infográficos; 

*Substantivos; 

Metodologia  

Aula no  

1-Ler o texto e fazer as atividades explicando no quadro ; 

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

3-Chamar os alunos a participarem da aula; 

4-Fazer com eles uma dinâmica para rever substantivos,pedir que em um papel 
pesquisem na página 10: 

Um substantivo: 

Próprio 

Comum  

Primitivo 

Derivado 

Simples 

*Dá a eles um tempo depois fazer a correção e marcar quem fez mais pontos; 

5-Livro : Módulo 3 Páginas: 08 a 15; 

*Passe as atividades a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três linha e 
copie com capricho, lembre-se de obedecer as linhas caligráficas; 

Em Casa 

1) Escreva os substantivos derivados das palavras abaixo: 
a) Pedra: 
b) Laranja: 
c) Terra: 



d) Papel: 
  
2) Escreva os substantivos primitivos das palavras abaixo: 
a) Cafezal: 
b) Canavial: 
c) Avicultor: 
d) Oliveira: 
  
3) Escreva uma frase para cada palavra abaixo: 
a) Pedra 
b) Laranja 
c) Terra 
d) Cafezal 
e) Canavial 
f) Avicultor 
  
4) Escreva três substantivos de cada: 
a) Comum: 
b) Próprio: 
b) Primitivo: 
c) Derivado: 
d) Abstrato: 
e) Concreto: 
f) Simples: 
g) Composto: 
h) Coletivo: 
 

                                                   RELIGIÃO 

Conteúdo 

*Em prosa e verso 

*Declaração dos Direitos das Crianças; 

*Roda de conversa; 

Metodologia 

Aula no  

Metodologia 

1-Ler o texto: A cigarra e a Formiga Livro : Empreendedorismo e Projeto de Vida 
Página: 34;  

2- Declaração dos Direitos das Crianças: Livro : Empreendedorismo e Projeto de 
Vida Página: 34,ver com eles o vídeo do link :  



https://www.youtube.com/watch?v=UmYrApzqUIE 

3-Após ver o vídeo ler o texto e fazer Roda de conversa Página: 35 , deixar que 
exponham suas ideias. 

Em Casa 

1-Passe para o caderno as atividades da Roda de conversa Página: 35; 

Copie e responda as questões a seguir: 

1. Quem são os personagens da fábula? 

 2. Qual personagem está trabalhando?  

3. O que você entende por trabalhar?  

4. Ajudar nos trabalhos de casa é importante? 

 5. O que você faz para ajudar na sua casa? 

 

                                                CIÊNCIAS 

Conteúdo 

*Cadeias alimentares; 

*Roda de Leitura; 

Metodologia 

Aula no  

1- Ler com eles a abertura do capítulo,e explicar o que é cadeia alimentar, Livro 
:Módulo 3 Páginas: 158 a 159; 

2-Fazer a Roda de Leitura, Livro :Módulo 3 Páginas: 160 a 161,debater com eles o 
texto,falando sobre a importância de ser proteger os animais. 

Em Casa 

*Passe o texto a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três linha e copie 
com capricho. 

                        
 
 
 
 
 
 



 

 
CUIDADOS COM OS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 
   Os animais sempre foram utilizados na vida do homem, seja como forma de 
alimentação, para trabalhos pesados, para carregar cargas ou como meio de 
transporte ou companhia. Com esse convívio, algumas espécies que antes 
viviam soltas, livres pela natureza, passaram a ser domesticadas. O cachorro 
é considerado o maior amigo do homem, pois é fiel, defende seu dono e fica alegre 
com sua presença. 

   Para mantermos contato com animais domésticos, como ter um cachorrinho 
dentro de casa, são necessários alguns cuidados, para garantir a saúde dos 
animais e das pessoas da nossa casa. 

*Levar ao veterinário para fazer as vacinações necessárias  
* Fazer a tosa dos pelos em excesso   

* Dar banho uma vez por semana e escovar os dentes do bichinho, com pasta 
de dentes especial,   
   É comum o aparecimento de pulgas e carrapatos nos animais e, por isso, 
são necessários cuidados especiais para que se livrem desses parasitas. 
Normalmente os sabonetes e xampus próprios para animais domésticos contêm 
substâncias tóxicas que matam esses bichinhos, mas muitas vezes eles precisam 
ser catados do corpo do animal, pelo próprio dono. Por chuparem o sangue dos 
animais de estimação, esses seres vivos podem causar muitas doenças. 

  É importante que os bichinhos recebam atenção e carinho, e sempre tenham 
alguém disponível para brincar um pouquinho com eles. Alguns brinquedos 
também ajudarão a deixá-los felizes quando sozinhos. 
*A alimentação dos animais deve ser adequada para sua espécie.  
*É importante que os vasilhames de água e comida estejam sempre limpos e 
que as sobras sejam descartadas,  

  Ao encontrarmos animais abandonados e sofrendo maus tratos, pelas ruas 
das cidades, devemos ligar para os órgãos de proteção aos animais, que 
poderão recolhê-los e realizar os cuidados necessários, dando abrigo e 
alimentação. É muito triste saber que há pessoas têm coragem de abandonar seu 
animal de estimação! 

  Quanto aos animais selvagens, a melhor forma de cuidar deles é respeitando-os. 
Por isso, nada de pegar, tocar, cutucar, ou jogar objetos nesses seres vivos. 
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                                                    MATEMÁTICA  

 Conteúdo 

*Correção da tarefa de Casa; 

*Segmento de Reta; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa de casa no quadro,tirar dúvidas; Livro :Módulo 2 
Páginas: 129 a 136; 

2-Explicar para eles o que é segmento de reta e a função dela na ligação dos 
vértices na formação dos sólidos geométricos; 

3-Fazer as atividades Livro :Módulo 2 Páginas: 137 a 141; 

Em Casa- Lista de Matemática 

Passe  a lista  seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três linha e copie 
com capricho. 

 

1- Agora,efetue: 

 

2-Recorte os quadros a seguir cole no caderno observe o exemplo e responda: 

 

 



 

 

3-Observe o gráfico de cores a seguir e faça um belo colorido, recorte os quadros e 
cole no caderno: 

 

 



 

 

                                               HISTÓRIA 

Conteúdo 

*Explorando o novo território; 

*Para organizar pensamento; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler com eles o texto e sublinhar as partes mais importantes do Livro :Módulo 2 
Páginas: 225 a 226; 

2-Fazer as atividades do Livro :Módulo 2 Páginas: 227 ; 

3- Para organizar pensamento do Livro :Módulo 2 Páginas: 228,ler com eles para 
revisar o conteúdo ,tirar as dúvidas. 



4- Amarre as pontas: Livro :Módulo 2 Páginas: 229 e 230 iremos lendo e 
respondendo juntos.Na questão 2 fazer um desafio ver quem termina primeiro 
meninos ou meninas; 

Em Casa 

1-Passe para o caderno Para organizar pensamento do Livro :Módulo 2 Páginas: 
228 

2- Livro :Atividades Complementares volume 2 Páginas: 91 a 94; 
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                                                   CIÊNCIAS  

Conteúdo 

*De olho na natureza; 

*Analisando as cadeias  alimentares; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler com eles o texto e sublinhar as partes mais importantes do Livro :Módulo 3 
Páginas: 162 a 165; 

2-Assista o Código QR do Livro :Módulo 3 Página: 165; 

3-Fazer as atividades das Páginas: 163 e 165; 

4-Assistir o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=zZ66hOHQgDE  

Em Casa 

1- Livro :Atividades Complementares volume 3 Páginas: 66 a 68; 

Passe o texto a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três linha e copie 
com capricho. 

2-Partes sublinhadas do Livro :Módulo 3 Páginas: 162 a 165; 

                                                  GEOGRAFIA 

Conteúdo 

*Organização do território em campo e cidade; 

*Pelas lentes da arte; 

*Para organizar pensamento; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia 



Aula no  

1-Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eHW6GIJf_wU 

2-Ler os textos do Livro :Módulo 2 Páginas: 265 a 267; 

3- Pelas lentes da arte: Livro :Módulo 2 Página: 268,falar sobre o grafite  e a 
diferença entre pichar e grafitar, ler o texto e discutir as questões; 

3- Para organizar pensamento: Livro :Módulo 2 Página: 269,ler com eles 
relembrar o que foi estudado,tirar dúvidas. 

4-Amarre as pontas: Livro :Módulo 2 Páginas: 270 a 272, como se trata de revisão 
iremos fazer em grupo e cada um deverá responder uma questão,tirar as dúvidas. 

Em Casa 

*Faça cabeçalho pule três linha e copie com capricho, lembre-se de caprichar 
na letra; 

1-Passe para o caderno: Para organizar pensamento: Livro :Módulo 2 Página: 
269 

2- Livro :Atividades Complementares 2 Páginas: 108 a 112; 

 

                                                   MATEMÁTICA 

Conteúdo 

*Pelas lentes da arte; 

*Conhecendo o Matemático; 

*Rachando a cuca; 

*Para organizar o pensamento; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia 

Aula no  

1- Pelas lentes da arte: Livro :Módulo 2 Páginas: 142 a 144;explicar as atividades e 
pedir que façam em casa; 

2- Conhecendo o Matemático: Livro :Módulo 2 Páginas: 145 a 146,fazer com eles o 
desafio; 

3-Para organizar o pensamento: Livro :Módulo 2 Páginas: 147 a 148,relembrar com 
eles o que estudamos no capítulo; 



4- Amarre as pontas: Livro :Módulo 2 Páginas: 149 a 150.Como se trata de uma 
revisão ,darei a eles tempo para responderem  as questões . Irei ler eles responder  
e faremos uma batalha entre meninos e meninas. 

Em Casa 

1-Livro Atividades Complementares Páginas:62 a 64 

2-Passe os problemas a seguir para o caderno e responda, faça como no modelo: 
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                                                  ARTE 

Conteúdo 

*Rever conhecendo o artista e a obra; 

*As paredes e as cores da música; 

*Instrumentos rítmicos e melódicos; 

*Instrumentos melódicos; 

Metodologia 

Aula no  

1-A canção Repetisom – marcha da borboleta : 
https://www.youtube.com/watch?v=dd9fd9lcn00 

2-O s alunos deverão executar os passos com calma,certamente no primeiro 
momento eles irão tentar imitar o som dos instrumentos da gravação; 

3-Sugerir que observem os sons,e a sonoridade; 

4-Depois iremos falar dos instrumentos sugeridos no livro de Arte: 61 a 67; 

5-Falar com eles sobre a importância  da música na vida das crianças; 

Em Casa 

1-Vamos fazer as atividades do livro de Arte Páginas: 68 e 69; Vamos filmar e 
mandar para os colegas no grupo,você será avaliado pelo seu trabalho; 

2-Vamos colorir e fazer detalhes com tinta relevo e cola glitter no personagem do 
folclore brasileiro a seguir. 

 

 



Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Pelas lentes das Ciências 

*Uso dos Pronomes Pessoais  

*Eu,escritor 

Metodologia  

Aula no  

1-Fazer com eles uma leitura compartilhada; 

2-Explicar o que são pronomes e como são usados vendo o vídeo a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=9AarAFWsVlo 

3- Livro : Módulo 3  Páginas: 16 a 21; 

4-Explicar a atividade de casa; 

Em Casa 

1-Faça a atividade Eu,escritor Livro : Modulo 3  Páginas: 22 a 23, use a folha de 
redação; 

Caderno 

*Passe o texto a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três linha e copie 
com capricho, lembre-se de obedecer as linhas caligráficas; 

                                              PRONOMES 

    Os pronomes pessoais indicam as pessoas gramaticais, também chamadas de 
pessoas do discurso (eu, tu, ele, nós, vós, eles). Eles podem pertencer ao caso 
reto e ao caso oblíquo. Para cada pronome reto, há um correspondente no caso 
oblíquo. 

Pronomes do caso reto e os do caso oblíquo. 



 

Atividades no Caderno 

 (Cole o texto a seguir no seu caderno)                           

                                        A CASA DOS PRONOMES 

   Chega de Adjetivos - gritou a menina - Eu não sei por que tenho grande 
simpatia pelos Pronomes, e queria visitá-los já. 
- Muito fácil - respondeu o rinoceronte - Eles moram naquelas casinha aqui 
defronte. A primeira, e menor, é a dos Pronomes Pessoais. 
(...) 
   E todos se dirigiram para a casa dos Pronomes Pessoais enquanto Quindim 
ia explicando que os Pronomes são palavras que também não possuem 
pernas e só se movimentam amarradas aos Verbos.Emília bateu na porta - 
toque, toque, toque. 
  Veio abrir o Pronome Eu. 
- Entrem, não façam cerimônia. 
Narizinho fez as apresentações.(...) 
- E os seus companheiros, os outros Pronomes Pessoais? - perguntou Emília. 
- Eles estão lá dentro, jantando. 
  A mesa do refeitório achavam-se os Pronomes Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, Ela e 
Elas.    Esses figurões eram servidos pelos Pronomes Oblíquos, que tinham o 
pescoço torto e lembravam corcundinhas. Os meninos viram lá o Me, o Mim, o 
Migo, o Nos, o Nosco, o Te, o Ti, o Tigo, o Vos, o Vosco, o O, o A, o Lhe, o Se, 
o Si e o sigo - dezesseis Pronomes Oblíquos. 
- Sim, senhor! Que luxo de criadagem! - admirou-se Emília. - Cada Pronome 
tem a seu serviço vários criadinhos oblíquos... 
- E ainda há outros serviçais, os Pronomes de Tratamento - disse Eu. - Lá no 
quintal estão tomando sol os Pronomes Fulano, Sicrano, Você, Vossa 
Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade e outros. 

 



Estudando o Texto 

1. Onde se passa a história que você leu?  

2. Quem ensinou o caminho para a casa dos Pronomes Pessoais?  

3. Qual a explicação que Quindim deu sobre os Pronomes?  

4. Quem abriu a porta para Emília?  

5. Escreva o nome dos Pronomes que estavam jantando. 

 6. Quem eram os criados dos Pronomes Pessoais?  

7. Quais os outros serviçais que trabalhavam para os Pronomes Pessoais? 


