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OLÁ! QUE BOM QUE VOCÊ ESTÁ APRENDENDO MUITO E 
SENDO MUITO DEDICADO COM SEUS ESTUDOS!

LEMBRE-SE:

PROCURE REALIZAR SUAS ATIVIDADES EM UM AMBIENTE 
ADEQUADO: SILENCIOSO, COM BOA ILUMINAÇÃO E LIVRE DE 
COISAS QUE POSSAM DISTRAÍ-LO.

DURANTE AS ATIVIDADES, CASO VOCÊ TENHA DIFICULDADES, 
PEÇA AJUDA A ALGUÉM QUE MORA NA SUA CASA.

CONTINUE FAZENDO SUAS ATIVIDADES COM MUITO 
CAPRICHO!

NÃO ESQUEÇA QUE VOCÊ MOSTRARÁ SUAS ATIVIDADES PARA 
SUA PROFESSORA E SEUS COLEGAS DE ESCOLA, QUANDO AS 
AULAS RETORNAREM!

VOCÊ PODERÁ IMPRIMIR AS ATIVIDADES OU REALIZÁ-LAS EM 
UM CADERNO ESPECIAL.

BOA SEMANA PARA VOCÊ!



HISTÓRIA

As histórias são transmitidas de geração para geração. Os 
pais contam para os �lhos o que aprenderam com seus avós, 
que, por sua vez, aprenderam com seus bisavós.

1. Faça uma lista das 
coisas que você já 
aprendeu com a sua 
família.

ATIVIDADES

PARA APRENDER
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7



HISTÓRIA

Neste momento de isolamento social, estamos �cando mais tempo dentro 
de nossas casas. Você tem feito alguma atividade com seus familiares? 

2. Escreva uma frase sobre alguma atividade da 
qual você gosta muito e que está fazendo com 
sua família neste período de isolamento social.

ATIVIDADES



POR HOJE É SÓ.

AMANHÃ 
TEMOS MAIS!

ATÉ LÁ.



GEOGRAFIA

1. Identi�que as imagens 
fazendo a correspondência.

ATIVIDADESExistem bairros de diferentes tamanhos, e uns podem 
apresentar melhor infraestrutura em relação a outros, 
como o acesso a transportes públicos, escolas, postos 
de saúde, áreas de lazer, entre outros.

UNIDADE DE SAÚDE

PRAÇA

ACESSO A TRANSPORTE 
PÚBLICO

PARQUE

A C

DB



GEOGRAFIA

2. Desenhe algum espaço ou serviço que você 
pode encontrar no bairro em que mora.ATIVIDADES



COMO FOI 
DIVERTIDO 

HOJE!

ATÉ 
AMANHÃ!



MATEMÁTICA

PARA APRENDER

ATIVIDADES

Para indicar a localização de alguém ou de algum objeto, 
podemos fazer um esboço de roteiro, desenhando ou 
descrevendo o caminho que deve ser seguido.

Agora que João terminou sua tarefa 
da escola, ele vai jogar video game!

Este é o jogo do João:
1.  Observe o trajeto que o Robô X3 
fará para chegar até a espaçonave.
2.  Passe o seu dedo em cima do 
trajeto, falando em voz alta os 
movimentos que o Robô X3 deverá 
fazer: para cima,  para baixo, para a 
direita, para a esquerda.

Não esqueça de dizer quantos 
quadrados ele irá percorrer! 



MATEMÁTICA

Agora que você já falou em voz alta, continue registrando o 
trajeto que o Robô X3 fará para chegar até a espaçonave. ATIVIDADES

2 Para baixo

1 Para a direita



JOGAR VIDEO GAME É 
MUITO LEGAL, MAS 

MUITO MAIS LEGAL É 
JOGAR BOLA!

AGORA QUE VOCÊ 
TERMINOU SUA 
TAREFA, O QUE  

ACHA DE BRINCAR 
UM POUCO?



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES

PARA APRENDER
As palavras contêm sílabas e 
certa quantidade de letras.

1. Estes são Paulo e o pai dele. O nome do pai 
do Paulo é Manoel. Responda no seu caderno: 

a) Qual é a primeira sílaba do nome do 
pai do Paulo?

b) Quantas letras tem o nome do �lho do 
Manoel?

c) Quantas sílabas tem a palavra PAULO?

d) Qual é a últ ima sílaba do nome do �lho 
do Manoel?



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES 2. Agora você fará o mesmo exercício, mas com 
o nome das pessoas que são da sua família:

a) Qual é a primeira letra do nome do 
seu pai?

b) Qual é a primeira sílaba do seu 
nome?

c) Quantas letras tem o seu nome?

d) Quantas sílabas tem o nome da sua 
mãe?

e) Quantas sílabas tem o nome do seu 
pai?



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEMOS MAIS.

ATÉ LÁ!



CIÊNCIAS

ATIVIDADES 1. Observe as imagens e responda a qual grupo 
os animais pertencem. 

Existem cinco grandes grupos de animais vertebrados: 
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada 
grupo de animais tem características próprias, entre 
elas o ambiente em que vivem e como se alimentam.

PARA APRENDER



CIÊNCIAS



CIÊNCIAS

2. Você tem um animal de estimação? Desenhe 
e escreva a qual grupo de animais ele pertence.
Caso você não tenha, desenhe aquele animal 
que você gostaria de ter vivendo na sua casa.



APRENDEMOS 
BASTANTE, NÃO É 

MESMO?
AGORA É HORA DE 

DESCANSAR.

SEMANA QUE VEM 
TEM MAIS.


