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PARA COMEÇO DE CONVERSA
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!



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?

É MUITO IMPORTANTE SABER!



Lembre-se da importância de registrar suas 
atividades no portfólio, pois ele será entregue 
à sua professora, que irá avaliar se seu 
trabalho �cou bom ou ótimo! 

Caprichar na letra é fundamental; cuidar para 
que as palavras estejam escritas de forma 
correta também. Por isso, se houver dúvidas, 
pergunte a alguém ou consulte em um 
dicionário! 

Coloque a data nas atividades, isso é muito 
importante.

QUAL É A IDEIA? Portfólio de atividades

OBSERVAÇÃO: Você pode fazer seus trabalhos imprimindo 
as atividades ou escrevendo em seu caderno.



PARA APRENDER

Leia seu l ivro nas páginas 
35 e 36. Depois ouça o conto 
de fadas Branca de Neve e 
os sete anões e responda à 
questão ao lado.
 
         https://eraumavezumpodcast.com.br/ 

Se precisar, ouça o áudio 
várias vezes.

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://eraumavezumpodcast.com.br


Ouça a história mais uma vez e 
responda às questões abaixo.

ATIVIDADES

Por que a Branca de Neve recebeu esse nome?

Que características classi�cam essa história como um conto de fadas?

Que sentimentos havia no beijo do príncipe que �zeram a Branca 
de Neve despertar?

LÍNGUA PORTUGUESA 



Ordene as cenas abaixo, e, nos quadros, escreva qual é
o acontecimento que a respectiva imagem representa. 

ATIVIDADES

LÍNGUA PORTUGUESA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
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QUAL É A IDEIA? Escreva em quadrinhos o conto de fadas.

Produza, por meio de desenhos, a sequência dos acontecimentos da história da Branca de Neve.



UM POUCO MAIS...Escreva em quadrinhos o conto de fadas. Em seu caderno ou numa folha, reescreva a história 
da Branca de Neve mudando alguns acontecimentos. 

Lembre-se:

Os personagens principais 
não podem ser esquecidos 
em sua reescrita, nem os 
seres mágicos que resolvem 
os grandes con�itos.



QUANTO APRENDIZADO 
HOJE, NÃO É?

AMANHÃ TEM
MAIS!

AGORA É HORA DE
DESCANSAR!



MATEMÁTICA

Amplie o desenho na malha quadriculada. Como apoio, 
releia seu l ivro de Matemática na página 50.ATIVIDADES



MATEMÁTICA

Amplie o desenho na malha quadriculada. Como apoio,
releia seu l ivro de Matemática na página 50.ATIVIDADES



MATEMÁTICA

Pinte o mosaico de acordo com a legenda e depois 
responda às questões.ATIVIDADES

Figura 1 Figura 2

Hexágonos: azul
Trapézios: vermelho 
Triângulos: verde
Quadrados: laranja
Retângulos: bordô 
Outros quadriláteros: 
escolha a cor



MATEMÁTICA

Quantas �guras de cada tipo você pintou?ATIVIDADES

Figura 1 Figura 2

Quadrados:

Retângulos:

Triângulos:

Trapézios:

Hexágonos:

Outros quadriláteros:

Quadrados:

Retângulos:

Triângulos:

Trapézios:

Hexágonos:

Outros quadriláteros:



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO,

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



PARA APRENDER

CIÊNCIAS

Leia e releia seu l ivro de Ciências nas páginas 36 e 37 e responda às questões. 
Qual estado físico da água as imagens representam e por quê?

A água na Terra 



Observe a imagem abaixo, 
identi�que os fenômenos que 
causam as mudanças de estado 
físico da água e explique cada um. 
Como apoio, leia seu l ivro de 
Ciências nas páginas 36 e 37.

CIÊNCIAS

ATIVIDADES



PARA APRENDER

CIÊNCIAS

Desenhe, no espaço abaixo, o ciclo da água. Como 
apoio, veja a imagem da página 38 do seu l ivro.
 



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO,

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



Que tipo de atividade econômica as imagens 
representam? Por que o produto dessa 
atividade é considerado uma mercadoria? 
Como apoio, leia seu l ivro na página 116.

GEOGRAFIA

PARA APRENDER



GEOGRAFIA

PARA APRENDER
Encontre, no caça-palavras, os produtos e 
relacione-os a cada atividade econômica, 
classi�cando-os corretamente.
 

Pecuária 

Agricultura  



Visite a dispensa e a geladeira de sua casa e relacione os alimentos que você 
consome, classi�cando-os nas duas colunas abaixo.

GEOGRAFIA

ATIVIDADES

Industrializados Matéria-prima



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



HISTÓRIA

Desenhar um quadro que represente a identidade 
da nação brasileira. Para isso, leia o poema de 
Oswald de Andrade e marque os povos que ele 
apresenta nos versos. Observe a imagem abaixo 
e mãos à obra!

QUAL É A IDEIA?

Brasil

O Zé Pereira chegou de caravela E 

preguntou pro guarani da mata virgem

- Sois cristão?

-Não. Sou bravo, sou forte, 

sou �lho da Morte.

Teterê tetê Quizá Quizá Quecê!

Lá longe a onça resmungava Uu! ua! 

uu! O negro zonzo saído da fornalha

Tomou a palavra e respondeu

- Sim pela graça de Deus

Canhem Babá Canhem Babá Cum Cum!

E �zeram o Carnaval 

(Oswald de Andrade)



HISTÓRIA

Desenhe aqui seu quadro. Como apoio, 
leia seu l ivro de História na página 151 e
pesquise no site 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm. 

UM POUCO MAIS...

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm


HISTÓRIAARTE

UM POUCO MAIS...

Faça outra carta sobre todas 
as atividades que você mais 
gostou de fazer e sobre
aquelas em que você teve 
di�culdades. Depois, 
envienos para sabermos 
como podemos melhorar!

Fotografe a cartinha e mande 
para sua escola, que nós a
receberemos e, em seguida, 
lhe responderemos.



APRENDEMOS BASTANTE,
NÃO É MESMO?

NÃO SE ESQUEÇA DA 
CARTINHA!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. SEMANA 
QUE VEM TEM MAIS!


