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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? 



QUAL É A IDEIA?
Portfólio de atividades

PORTFÓLIO 

Lembre-se da importância de registrar suas 
atividades no portfólio, pois ele será entregue 
à sua professora, que irá avaliar se seu traba-
lho �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 um dicionário!

Coloque a data nas atividades, isso é muito 
importante.

OBSERVAÇÃO: Você pode fazer seus trabalhos imprimin-
do as atividades ou escrevendo em seu caderno.



UM DIA

NAQUELE 
TEMPO

DEPOIS 
DAQUELA 
TARDE

Leia no caderninho ao lado algumas expressões 
de tempo que normalmente são usadas em 
textos narrativos. Depois releia seu l ivro na 
página 40, ouça os dois contos indicados abaixo 
e complete o caderninho ao lado escrevendo 
todas as expressões de tempo que aparecem 
nas histórias As aventuras de Benjamim Coelho 
e As aventuras de Pedro Coelho.

Se precisar, ouça o áudio várias vezes.

CLIQUE AQUI E OUÇA OS CONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

PARA APRENDER

https://eraumavezumpodcast.com.br/


Qual o personagem principal das duas histórias?

Quais as diferenças e semelhanças entre eles?

O que os dois contos têm em comum?

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Ouça as duas histórias mais uma vez e 
responda às questões abaixo.



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Ouça o conto As aventuras de Pedro Coelho,  
desenhe as cenas e escreva a história.



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Ouça o conto As aventuras de Benjamim Coelho, 
desenhe as cenas e escreva a história.



Produza, por meio de desenhos, a sequência dos acontecimentos de um conto de fadas. 
Como apoio, releia seu l ivro nas páginas 35 e 36.

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Desenhar nos quadrinhos um conto de fadas.



UM POUCO MAIS...

LÍNGUA PORTUGUESA

Em seu caderno ou numa folha, escreva 
o conto que você criou e desenhou.

LEMBRE-SE:

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



AGORA JÁ SABEMOS FAZER UM 
CONTO E ESTAMOS PRONTOS 

PARA PRODUZIR HISTÓRIAS!

MAS GRANDES 
ESCRITORES TAMBÉM 

PRECISAM DESCANSAR, 
NÃO É MESMO?

AMANHÃ TEM MAIS!



1 500 BOLAS 240 PIPAS

520 BALÕES 748 BALAS

MATEMÁTICAMATEMÁTICA

Magali, Cebolinha, Mônica e Cascão 
precisam repartir igualmente entre 
eles os itens abaixo. Ajude-os nesse 
desa�o e responda:

Qual operação será usada?

      Adição 

      Multiplicação 

      Divisão 

      Subtração 

Desa�ando com problemas ATIVIDADES



MATEMÁTICA

RESOLVA A OPERAÇÃO RESOLVA A OPERAÇÃO

Hoje Mônica carregou 9 
l ivros para a biblioteca e 
15 para a  sala de aula.

Quantos livros Mônica 
carregou hoje? 

Ontem Mônica leu 24 
gibis. Hoje ela leu a 
metade. 

Ao todo, quantos 
gibis ela leu?

Desa�ando com problemas ATIVIDADES



a 1ª semana? a 2ª semana?

a 3ª semana? a 4ª semana?

MATEMÁTICA

Desa�ando com problemas ATIVIDADES

Mônica combinou com seu 
pai que ela terá direito a 
duas horas de acesso à    
internet por dia de segunda 
a sexta e a 3 horas no  
sábado e no domingo.

De acordo com o combinado 
entre Mônica e seu pai, por 
quantas horas ela terá 
acesso à internet durante:



No jogo de xadrez, cebolinha 
fez dois pontos e Cascão    
fez oito. 

Quantos pontos os dois      
�zeram juntos?

A turminha está jogando 
cartas. As meninas �zeram 9 
pontos e os meninos �zeram 3. 

Quantos pontos eles �zeram 
no total?

MATEMÁTICA

Desa�ando com problemas ATIVIDADES



QUANTOS PROBLEMAS 
NÓS RESOLVEMOS!
APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR. 

AMANHÃ TEM MAIS!



CIÊNCIAS

A água na Terra
PARA APRENDER

1

2

Leia a historinha do Horácio e depois responda às 
questões sobre a água.

Na história aparecem os três estados físicos da 
água. Quais são eles?

Explique a frase deste quadrinho:



CIÊNCIAS

Leia o quadrinho e escreva o ciclo da água. 
Como apoio, releia seu l ivro de Ciências 
nas páginas de 36 a 38.

ATIVIDADES
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CIÊNCIAS

Complete a cruzadinha. 
PARA APRENDER

A

B

D

E

C



QUANTA INFORMAÇÃO 
APRENDEMOS SOBRE A 

ÁGUA!

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



GEOGRAFIA

PARA APRENDER
Observe as imagens, leia atentamente os 
textos e depois responda às questões da 
página seguinte.



O que é agricultura orgânica?

O que é agricultura familiar?

PARA APRENDER Responda observando o quadro anterior.

GEOGRAFIA

O que as imagens têm em comum?

No que elas se diferem?



CLIQUE AQUI E 
ACESSE O SITE

GEOGRAFIA

Leia o poema. Depois leia as notícias 
do site e responda à pergunta:

Por que é importante 
produzir alimentos?

ATIVIDADES

https://br.guiainfantil.com/direitos-das-criancas/429-a-crianca-e-a-fome.html


POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



QUAL É A IDEIA?

HISTÓRIA

Desenhe e escreva a história que você 
já conhece sobre o povo brasileiro. 
Como apoio, releia seu l ivro nas 
páginas 139, 144, 146, 147 e 150.



CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE

UM POUCO MAIS...

HISTÓRIA

Desenhe e escreva a história que você 
já conhece sobre os povos do Brasil. 
Como apoio pesquise no site abaixo:

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


ARTE

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, 
envie-nos 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!


