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Querido aluno, nesta semana iremos realizar 
produções importantes para nosso crescimento. 

Por esse motivo, é fundamental estarmos 
organizados em casa e, principalmente, convidar 
nossa família para nos ajudar.

As atividades deste roteiro foram programadas 
para serem realizadas uma por dia. Você pode 
escolher, mas precisa caprichar e se esforçar para 
obter resultados em sua aprendizagem.

Não esqueça: ajude sua família nas tarefas de 
casa e organize seus materiais de estudo sozinho!

VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM MAIS UMA  
AVENTURA!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



Como expressar nas palavras

os gestos que queria fazer,

as coisas que gostaria de ver,

os belos amanhecer e entardecer,

e o sombrio morrer. . .

fa l tam-se fa las.

Mas ao expressar

o s imples fato de escrever,  fa lar ,

nada existe para preocupar. . .

nada pode deturpar,

na essência pelo chorar,

no gesto por bei jar ,

comover e a lavancar

o puro e s imples "amar".

Renato Russo

QUAL É A IDEIA?
Confeccionar um álbum de palavras.

Leia o poema e sinta o que 
ele quer nos ensinar.

Depois comente com alguém 
em sua casa os sentimentos 
que você experimentou ao 
ouvir e ler.

LÍNGUA PORTUGUESA



QUAL É A IDEIA?
Confeccionar um álbum de palavras.

O guardador de palavras é aquela 
pessoa que compreende o sentido e a 
importância de cada uma delas. 

Vamos aprender a entender e saber 
usá-las em nossa vida?

Vamos aprender a compreender o 
sentido de cada uma?

Vamos aprender a guardar palavras?

LÍNGUA PORTUGUESA



LÍNGUA PORTUGUESA

QUAL É A IDEIA? Confeccionar um álbum de palavras.

O que vamos precisar? 
Papel, barbante e pregador.

O que vamos fazer? 
Todos os dias desta semana, vamos 
escrever em um pedaço de papel e 
fazer um varal de palavras.

Vamos encher nosso varal de 
palavras?

O que vamos precisar? 
Um caderno ou folhas grampeadas.

O que vamos fazer? 
Escrever todas as palavras que 
colocamos no varal.

Vamos encher nosso álbum de 
palavras?



UM POUCO MAIS...

LÍNGUA PORTUGUESA

Use as palavras de seu álbum para 
produzir uma história ou um poema.



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 
APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, AMANHÃ 
TEM MAIS...

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 
PALAVRAS AMANHÃ!



Construir o Quadro populacional 
dos países. 

MATEMÁTICA

QUAL É A IDEIA?

Observe o Quadro populacional 
dos países descrito na tabela ao 
lado e monte na página seguinte 
o Quadro valor de lugar.

OBS: Você pode escrever em uma folha, 
no caderno ou imprimir esta atividade.



MATEMÁTICA

Agora represente a população dos dez primeiros 
países escrevendo cada um no Quadro valor de lugar.ATIVIDADES

PAÍSES CB DB UB CMI DMI UMI CM DM UM C D U



MATEMÁTICA

A China é o país mais populoso do mundo. 
Responda aos desa�os abaixo.ATIVIDADES

Busque no quadro o número que 
representa a população da China  

Quantas ordens tem esse número? 

Quantas classes? 

Qual organismo ocupa a 8ª ordem? 

Agora escreva por extenso: 



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, AMANHÃ 

TEM MAIS...

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 

PALAVRAS AMANHÃ!



CIÊNCIAS

Conhecendo nosso corpo 
por dentro. PARA APRENDER

Vamos assistir ao vídeo e 
aprender sobre nosso corpo 
para saber como cuidar dele. 

Depois vamos observar o 
mapa dos sistemas na 
próxima página.

http://youtube.com/watch?v=1XW_pKhm3gA&t=31s


CIÊNCIAS

 Observando e conhecendo 
nosso corpo por dentro.PARA APRENDER



Montar o mapa do corpo humano.

CIÊNCIAS

QUAL É A IDEIA?

Agora, depois de assistir ao vídeo e ver 
as imagens sobre o corpo humano, leia 
as páginas 11, 12 e 13 do seu l ivro de 
Ciências.

Releia se precisar! A releitura nos ajuda 
a compreender melhor os conteúdos.

Depois da releitura, faça um mapa 
desenhado dos sistemas do corpo 
humano nas próximas páginas. Veja o 
exemplo ao lado.



CIÊNCIAS

Conhecendo nosso corpo 
por dentro. PARA APRENDER

Vamos assistir ao vídeo ao 
lado antes de produzir 
nosso mapa, pois teremos 
que desenhar nosso corpo 
inteiro!

http://youtube.com/watch?v=yagNpOB-Gxk


CIÊNCIAS

Montar o mapa do corpo humano.
QUAL É A IDEIA?



POR HOJE É SÓ, 
PESSOAL! 

AGORA JÁ SABEMOS 
COMO SOMOS POR 

DENTRO! AMANHÃ TEM 
MAIS...

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 

PALAVRAS AMANHÃ!



GEOGRAFIA

Construir o mapa das 
regiões do Brasil.

Observe o mapa ao lado.

Identi�que nele todas as 
capitais do Brasil.

QUAL É A IDEIA?



GEOGRAFIA

Nas páginas 71, 72 e 73 do seu livro 
de Geogra�a e no site do IBGE 
(https://www.ibge.gov.br/apps/regioes_geogra�cas/), 
pesquise os seguintes dados:

 estados e suas capitais;
 população de cada estado;
 outras informações que você 
achar importantes. 

Agora escreva  no mapa ao lado 
os dados de cada região que 
você encontrou.

ATIVIDADES

BRASIL: REGIÕES

http://ibge.gov.br/apps/regioes_geograficas


HISTÓRIA

Escrever uma carta contando como é o Brasil 
em 2020 – suas belezas e seus problemas.

Veja a Carta de Pero Vaz de 
Caminha, que foi o primeiro do-
cumento falando sobre o Brasil.

Considerada a Certidão de Nas-
cimento do Brasil, encontra-se 

atualmente no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo em Lisboa, 

Portugal.

Na próxima página, encontra-se 
sua pesquisa.

QUAL É A IDEIA?

  Carta de Pero Vaz 
de Caminha 

Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo em Lisboa, Portugal



Escrever uma carta contando como é o Brasil 
em 2020 – suas belezas e seus problemas.

HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA?

Pero Vaz de Caminha lê para o 
comandante Pedro Álvares CabralLeia as páginas 136, 137 e 138 do 

seu livro de História.

Releia para compreender melhor.

Leia a carta de Pero Vaz de 
Caminha que se encontra no site: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pero_Vaz_de_Caminha 

Leia também sobre Pero Vaz de 
Caminha.

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


Escreva aqui a sua carta falando 
como é o Brasil em 2020.ATIVIDADES

HISTÓRIAHISTÓRIA



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 
APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, AMANHÃ 
TEM MAIS...

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 
PALAVRAS AMANHÃ !



ARTES

Monte seu álbum de palavras! 
Retire as palavrinhas do varal! 

QUAL É A IDEIA?



APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, SEMANA 

QUE VEM TEM MAIS!

SEGUE UM VÍDEO PARA 
ASSISTIR COM A FAMILIA 

NO FERIADO!

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

