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QUERIDO ALUNO, CONTINUAMOS NOSSA JORNADA 
REALIZANDO NOSSAS ATIVIDADES EM CASA. POR 
ESSE MOTIVO, É MUITO IMPORTANTE TERMOS 
ORGANIZAÇÃO E, PRINCIPALMENTE, PEDIR AJUDA 
QUANDO FOR NECESSÁRIO.

PARA REALIZAR TODAS AS ATIVIDADES DESTE 
ROTEIRO, VOCÊ PRECISA ESTAR EM UM ESPAÇO 
SILENCIOSO E CALMO DE SUA CASA. POR ESSA 
RAZÃO, ESCOLHA, COM ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA, 
O LOCAL QUE MELHOR ATENDA À SUA 
NECESSIDADE.

NÃO ESQUEÇA: ESTAMOS APRENDENDO A 
APRENDER, E ESSA É UMA TAREFA QUE EXIGE 
ATENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COMPROMISSO.

VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM MAIS ESTA 
AVENTURA!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



É MUITO IMPORTANTE 
SABER!

O que é aprender a aprender? 
Vamos descobrir juntos?

Para que sua aprendizagem aconteça, é      
necessário que você:

organize seu espaço;

separe os materiais dos quais vai precisar;

leia e releia até compreender;

busque o signi�cado de alguma palavra 
que parecer confusa;

troque ideias com as pessoas sobre o     
assunto que está estudando;

pergunte sempre!

Vamos aprender a aprender? 



Continuar o Álbum de Palavras

LÍNGUA PORTUGUESA

Lembra do Guardador de Palavras?

Então, como você se sente sabendo 
que está se tornando um guardador 
de palavras?

Nesta semana vamos ampliar nosso 
álbum e deixá-lo cada vez mais 
rico!

Vamos continuar aprendendo a 
guardar palavras?

QUAL É A IDEIA?



LÍNGUA PORTUGUESA

Continuar o Álbum de Palavras

Instruções

O que vamos precisar para o Varal? 
Papel, barbante e pregador

O que vamos precisar para o Álbum? 
Um caderno ou folhas grampeadas

Como  vamos fazer? 
Todos os dias desta semana vamos escrever num pedaço de papel 
todas as palavras que nos deixam felizes e outras de que gostamos 
mais.

Quando o varal  estiver cheio, vamos escolher as palavras com as 
quais nos identi�camos e vamos fazer uma carta para uma pessoa 
de nossa família.

Depois que a cartinha estiver pronta, leia para a pessoa escolhida!

QUAL É A IDEIA?



LÍNGUA PORTUGUESA

Escreva aqui sua cartinha com as palavras que 
você registrou em seu Álbum de Palavras. QUAL É A IDEIA?



LÍNGUA PORTUGUESA

Brasil
Rio de Janeiro (estado) 
Estados Unidos  
São Paulo (estado)
Rio Grande do Norte
Acre
Rio de Janeiro
Grécia
Angola
Espírito Santo
Rio Grande do Sul
Japão
Atenas
Nova Zelândia

ATIVIDADES Encontre no caça-palavras os adjetivos pátrios 
dos lugares listados no quadro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14



HOJE NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR, 

AMANHÃ TEM MAIS.

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 

PALAVRAS AMANHÃ!



MATEMÁTICA

Luiz é o pai de Júlia. Júlia tem 20 
anos e Luiz tem o dobro da idade 
de Júlia. Quanto anos Luiz tem?

No pomar do sít io de Pedro, foram 
colhidas 10 caixas de laranjas. No 
sít io de sua irmã foi colhido o 
triplo de caixas. Quantas caixas 
de laranjas foram colhidas?

ATIVIDADES Pense e resolva os desa�os.



MATEMÁTICA

Instruções

O que vamos precisar para o Varal? 
Papel, barbante e pregador

O que vamos precisar para o Álbum? 
Um caderno ou folhas grampeadas

Como  vamos fazer? 
Todos os dias desta semana vamos escrever num pedaço de papel 
todas as palavras que nos deixam felizes e outras de que gostamos 
mais.

Quando o varal  estiver cheio, vamos escolher as palavras com as 
quais nos identi�camos e vamos fazer uma carta para uma pessoa 
de nossa família.

Depois que a cartinha estiver pronta, leia para a pessoa escolhida!

Carlos, para fazer um muro, precisa 
de 8 sacos de cimento. Ele deseja  
fazer outro muro do mesmo tama-
nho. De quantos sacos de cimento 
ele precisará para fazer três muros?

O livro de Joana tem 375 páginas 
e ela já leu 198. Quantas páginas 
faltam para ela terminar de ler?

ATIVIDADES Pense e resolva os desa�os.



MATEMÁTICA

Numa loja de brinquedos há 678 
bonecas no estoque. No mês pas-
sado foram vendidas 198 e, neste 
mês, 227. Quantas bonecas ainda 
há no estoque?

A organização de um campeonato 
de futebol recebeu a inscrição de 
14 equipes. Se cada equipe tinha 
12 jogadores, quantos atletas 
foram inscritos?

ATIVIDADES Pense e resolva os desa�os.



CIÊNCIAS

Releia seu l ivro nas 
páginas 7 e 19 e realize 
uma pesquisa na sua casa 
para saber se sua família 
está ingerindo uma 
alimentação saudável com 
todos os nutrientes 
necessários à saúde.

Preencha a tabela ao 
lado ou faça em seu 
caderno.

PARA APRENDER ALIMENTAÇÃO E SAÚDE



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM 
MAIS.

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 
PALAVRAS AMANHÃ!



ATIVIDADES

GEOGRAFIA

Releia seu l ivro nas 
páginas 76 e 79 e monte 
um mapa com as formas 
de relevo que 
caracterizam cada uma 
das regiões do Brasil. 
Veja o exemplo ao lado.

Fotografe seu mapa e 
nos envie!

Montar um mapa do relevo do Brasil



COMO FOI    
DIVERTIDO 

HOJE!

 ATÉ 
AMANHÃ!



QUAL É A IDEIA?

HISTÓRIA

Releia seu l ivro na 
página 139 e, 
observando o 
mapa, responda às 
questões a seguir 
em seu caderno.

Leitura de mapas históricos 



HISTÓRIA

Qual era o trabalho dos indígenas na extração do pau-brasil?

Como os europeus convenciam os indígenas a trabalharem na 
extração do pau-brasil?

Qual era o destino do pau-brasil e quais povos europeus também 
se interessavam pela extração?

1

2

3



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA?

Releia seu l ivro nas 
página 139 e reescreva 
todos os detalhes que 
envolviam a extração 
do pau-brasil.

Reescrita de textos 



APRENDEMOS BASTANTE 
HOJE, NÃO É MESMO?

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR. 

SEMANA QUE VEM TEM 
MAIS!


