
Goiânia, 23 de novembro de 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

                                    Atividade de língua portuguesa.  

 Copiar  e responder no caderno.  

     Recorte o texto abaixo e cole no caderno.   

     Bob Esponja acordou certa manhã sentindo-se péssimo.  

      __ Ai, Gary, estou muito mal!__ disse Bob Esponja.  

      __ Atchim! 

      Quando Bob Esponja espirrou, bolhinhas cor-de-rosa  

   saíram de todos os seus buracos.  

      ___ Miau __ disse Gary.  

      ___ Deixa de ser bobo, Gary __ ralhou Bob Esponja.  

      ___ Eu não estou resfriado. Não pego resfriado, eu só  

   pego bolhite. [...] 

              Bob Esponja vai ao médico, de Steven Banks. São Paulo: Caramelo, 2006. 

  1- Retire do texto dois substantivos próprios.  

  2- Retire do texto quatro substantivos comum.  

  3- Forme 3 frases usando substantivos próprio e comum.   

 4- Qual é o título do texto acima?  

 5- Retire do texto palavras que estão no plural.  

 6- Faça uma bela ilustração do texto a cima.  



Goiânia, 24 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de português.  

  1- Complete a cruzadinha abaixo, respondendo as perguntas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 19 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de Matemática.  

1-  Veja a tabela que a professora Roberta organizou com seus alunos sobre os 

sentimentos que conversaram na aula.  

 

       SITUAÇÃO        MENINAS      MENINOS 

   
         SAUDADES 

 
             5 

 
             7 

     DOR AO SE    
MACHUCAR  

 
              6 

 
             3 

      FELICIDADE POR  
   APRENDER 

   
             3 

 
             5 

      PERDER NO  
              JOGO 

 
             4 

 
             4 

   

 

  2- Complete.  

 a) Qual situação teve maior pontuação dos meninos? ______________________ 

 b) Qual situação teve maior pontuação das meninas?______________________ 

 c) Qual situação teve maios pontuação dos alunos?_______________________ 

 d) Escolha um título para esta tabela. ________________________________ 

   

 

 2- Faça um gráfico de duas entradas abaixo de acordo com a tabela acima.  

 

 

 



 

  TÍTULO:_________________________________________________________ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda:  

 

 

 
 



Goiânia, 26 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de Português. 

              Havia um menino 

     Havia um menino,                                             

     que tinha um chapéu 

     para pôr na cabeça 

     por causa do sol.  

 

     Em vez de um gatinho 

     tinha um caracol. 

     Tinha um caracol dentro de um chapéu; 

     fazia-lhe cócegas 

     no alto da cabeça.  

 

    Por isso ele andava depressa 

    p´ra ver se chegava  

    a casa e tirava 

    o tal caracol 

    do chapéu, saindo 

    de lá caindo 

   o tal caracol.  

 

   Mas era, afinal,  

   impossível tal,  

   nem fazia mal 

   nem fazia mal  



   nem vê-lo, nem tê-lo: 

   porque o caracol  

   era do cabelo.  

  

                           Fernando Pessoa. Comboio saudades caracóis. São Paulo: FTD. 

 

 1- Compreendendo o texto:  

a)  O que era o tal caracol que estava dentro do chapéu? 

__________________________________________________________________ 

b) Encontre no texto uma palavra terminada com ( u ).  

__________________________________________________________________  

2- Copie do texto duas palavras escrita com SS. 

__________________________________________________________________ 

3- Copie as frases trocando destacadas por sinônimos. 

a) Juliana comeu depressa sua maçã.  

__________________________________________________________________ 

b) A salada estava gostosa.  

__________________________________________________________________ 

4- Agora dê o antônimo das palavras.  

a) sujo= ________________________    b) menos= ________________________ 

c) quente= ______________________    d) devagar = ______________________ 

 

 

 

 

 

                               Você é um sucesso!  



Goiânia, 28 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de Ensino Religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- Pinte no texto todas as palavras união que você encontrar. 

 2- Escreva abaixo as frases que estão nas placas.  



 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 3- Na segunda estrofe o que eles querem salvar?  

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 4- Todos estão lutando por um sonho. Qual é esse sonho? 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 5- Faça uma ilustração abaixo sobre o texto, (UNIDOS 

VENCEREMOS).  

  

 

 

 


