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SEMANA 7



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? Continuar o Álbum de Palavras

LÍNGUA PORTUGUESA

Lembra-se 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 guar-
dar palavras?



Continuar o Álbum de Palavras

Instruções

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

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

Como  vamos fazer? 
Vamos entrevistar por telefone as pessoas de nossa família, as 
quais observamos e percebemos que têm muito conhecimento de 
mundo. 
Mas, para descobrirmos quais pessoas de nossa família têm essa 
característica, precisamos reler nosso l ivro nas páginas de 33 a 35 
e entender a história que está sendo contada. Depois da leitura, 
vamos escrever no varal as perguntas que desejamos fazer, realizar 
as entrevistas e colocar as respostas de cada pergunta no varal. 

QUAL É A IDEIA?

LÍNGUA PORTUGUESA



LÍNGUA PORTUGUESA

Escreva as perguntas e respostas da entrevista. 
Não se esqueça de colocar o nome, a idade e 
outras informações sobre seu entrevistado.

QUAL É A IDEIA?



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Para entender o que as pessoas trazem em sua história de 
vida, reescreva com suas palavras o que você aprendeu 
com a leitura do texto Bisa Bia, Bisa Bel. Ouça o áudio da 
história antes de escrever.

CLIQUE AQUI E ACESSE O ÁUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=NgXA8-eL_bw


ATIVIDADES

Releia seu l ivro na página 39 
e complete a história com os 
diálogos das frases, usando 
corretamente os pronomes 
pessoais. 



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!
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Instruções

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

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

Como  vamos fazer? 
Vamos entrevistar por telefone as pessoas de nossa família, as 
quais observamos e percebemos que têm muito conhecimento de 
mundo. 
Mas, para descobrirmos quais pessoas de nossa família têm essa 
característica, precisamos reler nosso l ivro nas páginas de 33 a 35 
e entender a história que está sendo contada. Depois da leitura, 
vamos escrever no varal as perguntas que desejamos fazer, realizar 
as entrevistas e colocar as respostas de cada pergunta no varal. 

Considere os números da tabela a 
seguir e pinte: 
 

de azul os múltiplos de 10.

de vermelho  os múltiplos de dois 
que não sejam múltiplos de 10.

de verde os múltiplos de 5 que 
não sejam múltiplos de 2.

ATIVIDADES

MATEMÁTICA

Pense e resolva os desa�os.

1



ATIVIDADES

MATEMÁTICA

Pense e resolva os desa�os.

Pinte com cores diferentes, no painel, os 
números solicitados e depois escreva-os.

Múltiplos de 7 menores que 40.

Múltiplos de 5 maiores que 75.

Múltiplos de 4 maiores que 8 e      
menores que 32.

Múltiplos de 6 compreendidos entre 
40 e  70.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 23 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99



MATEMÁTICAMATEMÁTICA

Seis crianças conversavam ao telefone. Siga as 
pistas e descubra o nome de cada criança,    
escrevendo na imagem.

Thaís está falando com sua amiga Alice.

Alex fala com Ronaldo, seu colega de sala.

João fala com sua prima Bruna.

Alice usa calça comprida.

Bruna e Thaís usam �ta no cabelo.

João e Alex usam boné.

Bruna fala com João na hora do almoço.

Alex raspou a cabeça e Thaís está de saia.

Desa�os de lógicaUM POUCO MAIS...



MATEMÁTICA

Se Gustavo tivesse mais uma �gurinha, �caria 
com o mesmo número de �gurinhas que João.

Pedro ganhou 3 dezenas mais 2 �gurinhas e 
dividiu-as por 4.

Marcos ganhou 5 dezenas menos 1 �gurinha e 
dividiu-as por  7.

João ganhou 4 dezenas mais 2 �gurinhas e 
dividiu-as por 7.

Felipe ganhou 1 dúzia  e meia de �gurinhas e 
dividiu-as por 2. 

Desa�os de lógicaUM POUCO MAIS...
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Algumas �gurinhas foram distribuídas entre as crianças. Leia com atenção as 
dicas abaixo para descobrir: Quantas �gurinhas cada criança recebeu? Qual o 
total de �gurinhas distribuídas?

JOÃO PEDROMARCOS GUSTAVO FELIPE



HOJE O NOSSO DIA  FOI 
MUITO DIVERTIDO, 
APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR. 

AMANHÃ TEM MAIS!



QUAL É A IDEIA?

CIÊNCIAS

Leia a história em quadrinhos e depois faça 
uma lista de todos os comportamentos 
saudáveis que a história nos ensina.



QUAL É A IDEIA?

CIÊNCIAS

Leia a história em quadrinhos e depois faça 
uma lista de todos os comportamentos 
saudáveis que a história nos ensina.



QUAL É A IDEIA?

CIÊNCIAS

Leia a história em quadrinhos e depois faça 
uma lista de todos os comportamentos 
saudáveis que a história nos ensina.



CIÊNCIAS

Escreva aqui a l ista de todos os comportamentos 
saudáveis que a história nos ensina.

Se Gustavo tivesse mais uma �gurinha, �caria 
com o mesmo número de �gurinhas que João.

Pedro ganhou 3 dezenas mais 2 �gurinhas e 
dividiu-as por 4.

Marcos ganhou 5 dezenas menos 1 �gurinha e 
dividiu-as por  7.

João ganhou 4 dezenas mais 2 �gurinhas e 
dividiu-as por 7.

Felipe ganhou 1 dúzia  e meia de �gurinhas e 
dividiu-as por 2. 



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM 
MAIS.

NÃO SE ESQUEÇA DE
CONTINUAR O VARAL DE 

PALAVRAS AMANHÃ!



ATIVIDADES

GEOGRAFIA

Observando a imagem ao lado, 
pode-se de�nir um rio como

um curso de água.

uma foz.

um a�uente. 

uma nascente.

A foz de um rio é o lugar

onde nasce um rio.

onde o rio deságua.

por onde o rio corre.



GEOGRAFIA

ATIVIDADES

Leia e releia seu livro nas páginas de 
85 a 87 e realize a atividade.
Pinte as bacias hidrográ�cas do 
Brasil de acordo com a legenda:

Bacia Hidrográ�ca do Rio Amazonas
Bacia Hidrográ�ca do Rio Tocantins
Bacia Hidrográ�ca do Rio Parnaíba
Bacia Hidrográ�ca do Rio São Francisco
Bacia Hidrográ�ca do Rio da Prata
Bacia Costeira do Norte
Bacia Costeira do Norte Ocidental
Bacia Costeira do Norte Oriental
Bacia Costeira do Sudeste
Bacia Costeira do Sul

BRASIL
BACIAS HIDROGRÁFICAS



COMO FOI
DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



Releia seu l ivro na página 143 e 
escreva o nome de cada capitania 
hereditária, posicionando-a no 
mapa.

Depois responda às questões da 
próxima página.

 

QUAL É A IDEIA?

HISTÓRIA

Compreender a formação do 
território brasileiro



Como aconteceu a divisão do território brasileiro?
 

Como eram administradas as capitanias hereditárias?

De�na o que foi o Tratado de Tordesilhas.

HISTÓRIA

1

2

3



Observe a imagem e escreva 
ao lado o que ela retrata.

QUAL É A IDEIA?

HISTÓRIA

Interpretação de imagem e 
reescrita de texto 



APRENDEMOS BASTANTE, 
NÃO É MESMO?

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. 

SEMANA QUE VEM TEM MAIS!


