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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Lembre-se: 

Olá! Que bom que você está aprendendo muito 
e sendo muito dedicado com seus estudos!

Procure realizar suas atividades em um ambiente 
adequado: silencioso, com boa iluminação e livre 
de coisas que possam distraí-lo.

Durante as atividades, caso você tenha di�culdades, 
peça ajuda a alguém que mora na sua casa.

Continue fazendo suas atividades com muito capricho!

Não esqueça que você mostrará suas atividades para 
sua professora e seus colegas de escola, quando as 
aulas retornarem!

Você poderá imprimir as atividades ou realizá-las em 
um caderno especial.

Boa semana para você!



Os sapos, as rãs, as pererecas, as cobras, entre 
outros, são animais que nascem de ovos.
A maioria dos anfíbios têm pele úmida, l isa, �na 
e escorregadia. 

CIÊNCIAS

Recorte e cole ou, se preferir, desenhe animais que pertencem ao grupo dos anfíbios.

PARA APRENDER

ATIVIDADES



Metamorfose dos animais 

CIÊNCIAS

Os anfíbios em geral passam por um conjunto de transformações em seus 
corpos até se tornarem adultos.  A essa transformação chamamos de 

metamorfose. (Página 42 do l ivro de Ciências)

1ª fase

2ª fase

3ª fase

4ª fase

5ª fase

Represente, por meio de desenhos, as fases de transformação que os sapos sofrem:

PARA APRENDER



POR HOJE É SÓ

AMANHÃ 
TEMOS MAIS.

ATÉ LÁ!



Quando uma paisagem apresenta apenas 
elementos naturais, dizemos que é uma 
paisagem natural. 

GEOGRAFIA

Olhe para a imagem abaixo e descreva os elementos
 da paisagem natural que aparecem:

PARA APRENDER

ATIVIDADES



Quando uma paisagem apresenta 
elementos culturais, denominamos 
de paisagem cultural. 

GEOGRAFIA

Olhe para a imagem abaixo e descreva os elementos 
que aparecem na paisagem cultural:

PARA APRENDER

ATIVIDADES



Recorte de revistas e cole imagens que 
representam uma paisagem cultural.  

GEOGRAFIA

ATIVIDADES

Fai clic per aggiungere testo



COMO FOI 
DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ 



LÍNGUA PORTUGUESA 

A palavra que procuramos em um dicionário é 
chamada de verbete. Um verbete é caracterizado 
por ser um conjunto de signi�cados, explicações
e exemplos referentes a uma palavra

PARA APRENDER

Procure no dicionário o signi�cado da palavra METAMORFOSE. 
Copie o signi�cado nas l inhas abaixo ou em seu caderno.

ATIVIDADES



LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADES Procure escrever verbetes que expliquem o processo 
de metamorfose da borboleta:

1.

2.

3.

4.



POR HOJE É SÓ

AMANHÃ 
TEMOS MAIS.

ATÉ LÁ!



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Util izamos o calendário para acompanhar a passagem do tempo.

Localize  no calendário e responda:
1- Em qual mês nós estamos?

2- Qual é o dia do mês de hoje?

3- Qual é o dia da semana de hoje?

4- Qual é o dia do seu aniversário?

5- Em qual dia da semana vai acontecer 
    seu aniversário?

PARA APRENDER



MATEMÁTICA

ATIVIDADES Esta é a Anna. Observe o calendário do mês de junho e responda:

1- Anna faz aniversário dia 19 de junho. 

Em qual dia da semana cairá?

2- Sua melhor amiga, fará aniversário dois 

dias depois. Em qual dia cairá?

3- No dia 22 de junho, Anna irá ao dentista. 

Qual será o dia da semana?



1- Em qual mês nós estamos?

2- Qual é o dia do mês de hoje?

3- Qual é o dia da semana de hoje?

4- Qual é o dia do seu aniversário?

5- Em qual dia da semana vai acontecer 
    seu aniversário?

COMO FOI 
DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ 



HISTÓRIA

O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos.

Foi por meio dele que a sociedade conseguiu se desenvolver até 

os dias de hoje. O trabalho gera conhecimentos, aprendizado e

sustento para as famílias. Por isso, ele é e sempre foi muito 

valorizado em todos os grupos sociais.

1 - Você identi�ca alguma pro�ssão nas

 imagens ao lado?

2- Qual pro�ssão você considera a mais importante?

3- Justi�que a sua escolha.

PARA APRENDER

ATIVIDADES



HISTÓRIA

ATIVIDADES
Qual é a pro�ssão dos seus pais? Faça um desenho para 

representá-la.



Qual é a pro�ssão dos seus pais? Faça um desenho para 

representá-la.

APRENDEMOS 
BASTANTE, NÃO 

É MESMO?
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

SEMANA QUE VEM 
TEM MAIS.


