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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!



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? Continuar o Álbum de Palavras

LÍNGUA PORTUGUESA



Instruções

Do que vamos precisar para o Varal?

QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavra

LÍNGUA PORTUGUESA

Papel, barbante e pregador.

Do que vamos precisar para o Álbum?
Um caderno ou folhas.

Como vamos fazer?
Todos os dias desta semana vamos escrever num pedaço de papel 
as palavras de que mais gostamos que ouvimos as pessoas falarem. 
Precisaremos �car atentos, pois as pessoas falam o tempo todo!

Quando o varal estiver cheio, você vai fazer uma lista de palavras em 
seu álbum e vai separar as que são substantivos concretos e aquelas 
que são substantivos abstratos. Escreva cada palavra em uma coluna 
separada, como no álbum ao lado.



QUAL É A IDEIA?
Escreva aqui cada uma das palavras que você 
l istou em seu álbum e classi�que-as cada uma 
com uma cor.

LÍNGUA PORTUGUESA



Com as palavras do álbum, escreva o seu. 
Use as cores que você atribuiu às suas palavras

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES

Há palavras rosadas:  
Vinho,vela, mocidade, Namoro, 
noivado, jardim...

Há palavras verdes:
Mar, mata, esperança, 
Novo, brotação, vida...

Há palavras multicoloridas:
Arco-íris, jardim, lápis, 
Festa, feriado, �oricultura...

JOSÉ, Elias.O jogo das palavras 

mágicas. São Paulo: Paulinas, 1996.

Há palavras azuis:
Céu, encontro, amigo, 
Beleza, sorriso, serenidade..

Há palavras brancas: 
Comunhão, véu, voo,
Pureza, solidão, paz...

Há palavras vermelhas: 
Samba, sangue, guerra, 

Futebol, lábios, paixão...

Há palavras cinzentas: 

Pesadelo, indiferença, nunca, 

Finados, inverno, poluição...

Há palavras amarelas: 
Girassol, lugar, inteligência, 

Poder, luz, sucesso....

Quando o varal estiver cheio, você vai fazer uma lista de palavras em 
seu álbum e vai separar as que são substantivos concretos e aquelas 
que são substantivos abstratos. Escreva cada palavra em uma coluna 
separada, como no álbum ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Observe as imagens abaixo e escreva o nome de cada 
objeto, sentimento e emoção no quadro. Depois faça uma 
frase com cada substantivo. Para realizar bem essa 
atividade, releia seu livro na página 30.

Substantivo
abstrato

Substantivo
concreto

Faça aqui uma frase com os 
substantivos.



Céu, encontro, amigo, 
Beleza, sorriso, serenidade..

Há palavras brancas: 
Comunhão, véu, voo,
Pureza, solidão, paz...

Há palavras vermelhas: 
Samba, sangue, guerra, 

Futebol, lábios, paixão...

Há palavras cinzentas: 

Pesadelo, indiferença, nunca, 

Finados, inverno, poluição...

Há palavras amarelas: 
Girassol, lugar, inteligência, 

Poder, luz, sucesso....

HOJE NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO,   

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE
DESCANSAR, AMANHÃ TEM 

MAIS.

NÃO SE ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 

PALAVRAS AMANHÃ!



MATEMÁTICA

ATIVIDADES Pense e resolva os desa�os.

Pinte no tabuleiro somente os 
múltiplos de 6 que não sejam 
múltiplos de 3.
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Pinte no tabuleiro somente os
múltiplos de 5 que não sejam 
múltiplos de 3.



MATEMÁTICA

ATIVIDADES Pense e resolva os desa�os.

Descubra a imagem pintando os múltiplos de 5.

16 17 1715 8 3520 240
22 25 15 10

18

30 26 45 274
5 2 39 50 35 31 34 3 25 44

25 41 12 17 5 25 41 36 39 15

15 1 3 6 16 32 11 4 28 14
13 10 50 40 43 27 33 42 20
23

23

35 30 5 50 20 10 40 45 12 9
24 36 24 26 45 5 1 30 21 13
48 6 7 29 10 50 9 5 40 29
11 14 47 33 35 10 32 8 38 37
22 21 19 43 20 30 28 18 7 46
34 44 31 38 5 45 49 42 19 49



MATEMÁTICA

Jogos em linha – Leia as instruções, convide sua 
família e aprenda sobre os múltiplos jogando.UM POUCO MAIS...

Objetivo: Colocar 4 marcadores 
seguidos na horizontal, vertical 
ou diagonal.

Como jogar:

Cada jogador escolhe um dos tabuleiros

Cada jogador, alternadamente, lança 
dois dados, um de cada vez, sendo
o primeiro algarismo da dezena 
e o segundo, da unidade.

Em seguida o jogador põe um marcador 
sobre um dos números

de seu tabuleiro que seja divisor do 
número obtido no lançamento dos 
dois dados.

O jogador perde quando coloca o seu 
marcador em uma das casas do 
tabuleiro com um número que não é 
divisor do número obtido nos dados ou 
se não houver possibil idade de marcar 
um número no tabuleiro.

Ganha o jogo quem colocar 4
 marcadores seguidos na 
horizontal, vertical ou diagonal. 



MATEMÁTICA

Jogos em linha – Leia as instruções, convide sua 
família e aprenda sobre os múltiplos jogando.UM POUCO MAIS...

7 5 1 3 7
2 4 8 2 5
4 5 0 3 9
5 4 9 0 6

1 5 6 7 1

9 6 5 4 1
2 9 0 7 8
8 0 2 4 3
6 3 1 3 7

8 6 0 5 2

TABULEIRO BTABULEIRO B



UM POUCO MAIS...

CIÊNCIAS

Releia seu l ivro nas páginas 20, 21 
e 22 e classi�que na pirâmide os 
oito grupos de alimentos.

Depois responda: 
Qual desses alimentos você mais 
consome em sua casa?



CIÊNCIAS

Construa a pirâmide alimentar de todas as 
pessoas de sua casa usando os modelos ao 
lado. Depois responda:

1 -Sua família tem uma 
alimentação saudável?

2 – Quais alimentos consumidos pela sua 
família demonstram que a alimentação  
dela é saudável?

QUAL É A IDEIA?



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM MAIS.

NÃO ESQUEÇA DE 
CONTINUAR O VARAL DE 

PALAVRAS AMANHÃ!



ATIVIDADES

Releia seu l ivro nas páginas de 76 a 80. 
Depois observe o mapa e a legenda e 
responda à questão.

Qual t ipo de relevo apresenta o estado 
em que você mora? Escreva as 
características desse tipo de relevo.

GEOGRAFIA



ATIVIDADES

Observe o mapa ao lado e a legenda. 
Depois relacione esse mapa com o da 
página anterior e responda: 
Qual relevo predomina em cada uma 
das regiões do Brasil?

   Norte:       

   Sul:      

   Nordeste:     

   Sudeste:      

   Centro-Oeste:   

GEOGRAFIA



COMO FOI
 DIVERTIDO HOJE!

 

ATÉ AMANHÃ!



HISTÓRIA

Releitura da HistóriaQUAL É A IDEIA?

Releia seu l ivro na 
página 139 e, 
observando a imagem 
ao lado, identi�que
o acontecimento 
histórico e seus 
principais personagens.

Antonio Parreirras – Jornada dos Mártires



HISTÓRIA

1 A qual acontecimento se refere o quadro da página anterior?

2 Quem é o personagem principal desse fato? 
   Comente um pouco sobre a vida dele.

3 Quais foram as causas desse importante acontecimento?



Reescrita de textosQUAL É A IDEIA?

HISTÓRIA

Reescreva o acontecimento 
retratado no quadro com 
suas palavras.



APRENDEMOS BASTANTE,
NÃO É MESMO?

NÃO ESQUEÇA DE DAR
MUITOS ABRAÇOS NA
SUA MAMÃE!

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

SEMANA QUE VEM 
TEM MAIS!


