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OLÁ! QUE BOM QUE VOCÊ ESTÁ APRENDENDO 
MUITO E SENDO MUITO DEDICADO COM SEUS 
ESTUDOS! LEMBRE-SE:

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 
DIFICULDADES, 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!



Utilizamos o calendário para acompanhar 
a passagem do tempo.PARA APRENDER

ATIVIDADES

A Família Polenta está planejando viajar! O dia
da viagem está marcado para 4 de julho.

Eles voltarão de viagem 10 dias depois da partida.

Com base nessas informações, responda às perguntas:

MATEMÁTICA

Em qual dia da semana cairá o dia 4 de julho?

Qual dia do mês de julho será o retorno da Família Polenta? 

Em qual dia da semana cairá o dia do retorno? 



Continue respondendo:

O papai da Família Polenta mandou trocar os pneus do carro 3 dias antes da viagem 
acontecer. Em qual dia do mês de julho isso aconteceu?

Em qual dia da semana caiu esse dia?

Para não esquecer, a mamãe da Família Polenta marcou a data do aniversário do 
Paulo, seu �lho mais novo. No calendário do mês de julho, �cou sinalizado com um
Em qual dia do mês será o aniversário do Paulo Polenta?

Quantos dias passarão após o retorno da viagem para que chegue o aniversário do 
Paulo Polenta?

ATIVIDADES

MATEMÁTICA



COMO FOI DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



Algumas pessoas que trabalham no espaço rural se 
dedicam a plantar e colher alimentos e a criar animais.

PARA APRENDER

HISTÓRIA

ATIVIDADES
A família do Paulo viajou para a fazenda. Lá eles puderam conhecer algumas 
pessoas que trabalham no plantio de alimentos e na criação de animais. 

Responda:

O lugar onde você mora é considerado 
um espaço urbano ou um espaço rural?



HISTÓRIA

ATIVIDADES Este é o Seu João. Ele planta verduras, legumes e cultiva 
um pomar com muitas frutas saborosas. 

Desenhe o espaço de trabalho do Seu João. Escreva qual é o nome 
da pro�ssão que ele exerce.



HISTÓRIA

ATIVIDADES
Inspirado na imagem abaixo, escreva duas frases que descrevam 
como são os espaços rurais.

Frase 1

Frase 2



COMO FOI DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



As palavras podem ser classi�cadas conforme o número 
de sílabas que apresentam. 

PARA APRENDER

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Conforme o quadro abaixo, encontre em jornais ou revistas, recorte 
e cole no seu caderno 4 palavras de cada classe.

MONOSSÍLABAS: DISSÍLABAS:



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Continue:

TRISSÍLABAS: POLISSÍLABAS:



COMO FOI DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



Os moradores de um bairro formam um grupo 
com diferentes ascendências e histórias de vida. 

PARA APRENDER

GEOGRAFIA

ATIVIDADES A Família Polenta é descendente de italianos.

No bairro onde eles moram existem muitos 
descendentes de italianos também.

Uma característica do bairro onde Paulo vive são 
os restaurantes de comida italiana.

Pergunte para seus pais ou avós e responda:

Qual é a sua ascendência?

Existe alguma comida típica que sua família 

costuma comer? Qual?

A pizza é uma comida típica da Itália.



GEOGRAFIA

ATIVIDADES O que caracteriza o bairro onde você mora?

Escreva algumas características do bairro onde você mora: 

Desenhe e escreva o nome das comidas típicas que existem na sua cidade.



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM MAIS.

ATÉ LÁ!



ATIVIDADES Hoje iremos fazer uma atividade muito especial:

Convide seus familiares para fazerem a “noite da pizza” 
na sua casa!

Vamos prepará-la?

Você poderá escolher antecipadamente os 
sabores, juntamente com as pessoas que 
moram na sua casa.

Escreva aqui os sabores favoritos:

Ajude os adultos no preparo!

Sugestão de receita da massa da pizza:

https://www.panelinha.com.br/receita/Massa-de-pizza-caseira

https://www.panelinha.com.br/receita/Massa-de-pizza-caseira


ATIVIDADES Prepare a mesa onde todos irão jantar.

Você pode colocar uma música típica italiana, enquanto 
todos preparam as deliciosas pizzas que serão assadas.

Tirem fotos do evento!

Registrem esse momento com sua família 
e não esqueça de compartilhar as fotos 
com seus parentes, amigos e a 
professora da escola!

Veja uma sugestão aqui: https://www.youtube.com/watch?v=XW0W7j04iRQ

https://www.youtube.com/watch?v=XW0W7j04iRQ


APRENDEMOS BASTANTE,
NÃO É MESMO?

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

SEMANA QUE 
VEM TEM MAIS.


