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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!



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?



LÍNGUA PORTUGUESA

QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavras

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 
guardar 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?
Nesta semana, iremos produzir textos para 
informar as pessoas sobre diversas situações 
do dia a dia. Chamamos esse tipo textual de 
informativo. Por isso, sugerimos que você 
elabore em seu varal vários recadinhos para 
orientar as pessoas em sua casa. Uma 
sugestão de tema que você pode uti l izar é 
informar sobre a prevenção ao coronavírus 
para todos em sua casa.

QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavras

LÍNGUA PORTUGUESA



LÍNGUA PORTUGUESA

youtu.be/Ff3gAQ7E4vc 

QUAL É A IDEIA?
Escreva aqui o texto informativo que você elaborou. Ficou 
bom? Então fotografe em seu celular e encaminhe para 
seus amigos e familiares. Como sugestão para ampliar a 
informação, veja o vídeo indicado.

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc&feature=youtu.be


LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Releia o texto que você produziu sobre o coronavírus e 
elabore uma carti lha que orientará quanto aos hábitos de 
higiene necessários para a prevenção ao coronavírus. Veja o 
vídeo indicado para obter mais informações e mãos à obra.
youtu.be/vHGkH0dl7cU

https://www.youtube.com/watch?v=vHGkH0dl7cU&feature=youtu.be


LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Releia seu l ivro na página 42. 

Leia o texto informativo ao lado 
e responda às questões.

Qual a função dos textos 
informativos?

O texto ao lado oferece 
quais informações?

https://mundoeducacao.uol.com.br/saude-bem-estar/refrigerante.htm

https://mundoeducacao.uol.com.br/saude-bem-estar/refrigerante.htm


FOI MUITO DIVERTIDO,
APRENDEMOS BASTANTE!

 
AGORA É HORA DE 

DESCANSAR,
AMANHÃ TEM 

MAIS.

NÃO SE ESQUEÇA DE
CONTINUAR O VARAL DE

PALAVRAS AMANHÃ!



1.  Leia os problemas e encontre a solução.

Qual o número natural que é múltiplo de 2 e 
menor que 200?

O que é, o que é? Um número natural divisível por 
2 e 3, maior que 30 e menor que 40? 

Que número natural é múltiplo de todos os 
números?

Você sabe os múltiplos de 2 e 4 menores que 8? 
Escreva-os: 

Vamos à Olimpíada de Matemática?ATIVIDADES

MATEMÁTICA



MATEMÁTICA

2.  Observe os números abaixo:

54   45   122   42   81   28   63   50

Agora complete os números divisíveis por:

2

3

4

5

6

8

9

10

Vamos à Olimpíada de Matemática?ATIVIDADES



MATEMÁTICA

3.  Observe os números do quadro:

26  18  40  27  15  32  36  42  45

33  61   72  64  24  49  53  90  54

Vamos à Olimpíada de Matemática?

Quais desses números são divisíveis por:

UM POUCO MAIS...

3

2

6

8

4

5

7

9



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



CIÊNCIAS

youtu.be/-3adho_PG3I 

Assista ao vídeo indicado e responda às 
questões a seguir:

Quais sistemas ele apresenta e quais as 
características de cada um?

QUAL É A IDEIA? Construir um álbum dos sistemas do corpo humano.

https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I&feature=youtu.be


CIÊNCIAS

Observe o modelo e desenhe em 
seu caderno, ou faça com 
massinha, todos os sistemas do 
corpo humano.

Após a produção, escreva as 
funções de cada um.

Como apoio, pesquise em seu 
l ivro de Ciências nas páginas de 
26 a 51.

QUAL É A IDEIA? Construir um álbum dos sistemas do corpo humano.



QUANTAS 
INFORMAÇÕES 

APRENDEMOS SOBRE 
NOSSO CORPO!

POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM 
MAIS!



GEOGRAFIA

Veja o vídeo indicado com atenção. 
Depois preencha o quadro ao lado.

ATIVIDADES

youtu.be/idX9D0_X-Kw

Rio Comprimento
Estados 
brasileiros 
que banha

Percurso

https://www.youtube.com/watch?v=idX9D0_X-Kw&t=16s


GEOGRAFIA

Pesquise no site indicado sobre os 10 
rios mais poluídos do Brasil e preencha 
o quadro ao lado.

ATIVIDADES

BRASIL
BACIAS HIDROGRÁFICAS

www.ciespjacarei.org.br/noticias/ibge-apresenta
-ranking-dos-10-rios-mais-poluidos-do-brasil/

Ranking Estado em que 
está localizado

Situação de 
contaminaçãoRio

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

http://www.ciespjacarei.org.br/noticias/ibge-apresenta-ranking-dos-10-rios-mais-poluidos-do-brasil/


COMO FOI
DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA? Compreender a formação do território brasileiro.

Leia o texto ao lado e o seu l ivro na 
página 144, se for preciso, e 
responda: Que tipo de ação tinham 
os colonos para fazer funcionar as 
capitanias e qual era a reação dos 
indígenas diante dessa ação?



HISTÓRIA

O que a imagem ao lado representa? Pesquise em 
seu l ivro na página 146 e escreva três informações 
importantes sobre ela.

ATIVIDADES



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA?
Desenhar a l inha do tempo da formação do 
território brasileiro. 

Assista ao vídeo indicado e desenhe 
ao lado, ou em seu caderno, a l inha 
do tempo que descreve a formação 

do território brasileiro. 

youtu.be/6JugVFF3SM0

https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0


APRENDEMOS 
BASTANTE, NÃO É 

MESMO?

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

SEMANA QUE VEM 
TEM MAIS!


