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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Estamos iniciando mais uma semana 
de atividades!

Vamos continuar a construção do
nosso portfólio?

Lembre-se: quando você voltar para a 
escola, terá que mostrar para os seus
coleguinhas e entregar a professora!

Continue caprichando muito!

Peça ajuda a alguém de sua família.
Fazer junto é muito legal!



MATEMÁTICA

Ampliar a percepção  do sinal de igual.OBJETIVO:

Você se lembra desse 
sinal?
Para que serve?
Quando ele é usado?
O que ele representa?
Dê exemplos.

O que signi�ca esse sinal? (=)

Dê exemplos de situações em 
que ele é usado.

Quando ele está entre duas 
sentenças, o que ele representa?

Por exemplo: 3 + 2 = 4 + 1



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Juca está curioso para descobrir o peso 
de alguns bolos que seu pai comprou 
no supermercado. 

Ele sabe que os três bolos juntos pesam 
10 kg e que dois dos bolos são iguais. 

Qual o peso de cada bolo?

Quanto deverá ser o peso do bolo grande e quantos bolos pequenos serão 
necessários para equilibrar os dois lados dessa sentença?

Propósito: Desconstruir a 
ideia dos alunos sobre o 
sinal de igual, utilizando a 
ideia da equivalência, onde 
os valores precisam ser 
equilibrados para que a 
sentença seja verdadeira.

+ + = 10kg



MATEMÁTICA

ATIVIDADES

Em uma balança com três bolos grandes, quantos 
bolos pequenos são necessários para equilibrar?

Quanto deverá ser o peso do bolo grande e 
quantos bolos pequenos serão necessários 
para equilibrar os dois lados dessa sentença?

Propósito: Desconstruir a ideia dos alunos 
sobre o sinal de igual, utilizando a ideia da 
equivalência, onde os valores precisam ser 
equilibrados para que a sentença seja 
verdadeira. É importante perceber que os 
três bolos iguais devem ter valores iguais.

= + +



MATEMÁTICA

Compartilhar estratégias, mostrar que há 
mais de uma resposta e que há mais de 
um jeito de resolver determinada situação, 
fazendo também com que os alunos 
ampliem seus repertórios.SOLUÇÕES POSSÍVEIS

1 kg + 1 kg +  1 kg + 1 kg + 1 kg + 1 kg  =  2 kg + 2 kg + 2 kg

6kg 6kg

3 kg + 3 kg + 3 kg + 3 kg  =  4 kg + 4 kg + 4 kg

12kg 12kg

Você chegou a uma resolução diferente das que foram apresentadas? 
Demonstre como fez.

O que foi importante observar para resolver esse problema?

O peso dos bolos poderia ser 4 + 4 + 2? Por que não poderia?



MATEMÁTICA

Nesta aula você aprendeu a analisar uma 
sentença utilizando o sinal de igual.

Você aprendeu que os dois lados de uma 
sentença com o sinal de igual são 

equivalentes. Ou seja, quando você 
conseguiu equilibrar os bolos, você deixou 

os dois lados da sentença equivalentes, 
apesar da quantidade diferente de bolos.



Hoje aprendemos matemática 
de uma maneira divertida!

A matemática está presente em 
muitos momentos de nossas 
vidas, até nos momentos de 

descontração!

Por hoje é só!



LÍNGUA PORTUGUESA 

Construção do sistema alfabético e da ortogra�a.OBJETO(S) DO 
CONHECIMENTO:

Maluquices do H

O H é letra incrível,
muda tudo de repente.
Onde ele se intromete,
tudo �ca diferente…

Se você vem para cá,
Vamos juntos tomar chá.
Se o sono aparece,
tem um sonho e adormece.
Se sai galo do poleiro,
pousa no galho ligeiro...

H é letra incrível,
muda tudo de repente.
Onde ele se intromete,
tudo �ca diferente.

BANDEIRA, Pedro. Mais respeito, eu sou 
criança. São Paulo, Moderna: 1994,.



LÍNGUA PORTUGUESA 

Pesquise palavras no seu dicionário e coloque em um envelope que 
chamaremos de “Envelope enigmático”. Mas atenção: todas as 
palavras conterão a letra H, cabe a você decidir se as usará ou não.

ENVELOPES ENIGMÁTICOS

H

O R T E L Ã



LÍNGUA PORTUGUESA 

LISTA DE DESCOBERTAS - ENVELOPE ENIGMÁTICO

PALAVRAS ENCONTRADAS VALOR SONORO DA LETRA H

COM AS PALAVRAS ENCONTRADAS NO ENVELOPE ENIGMÁTICO, CONSTRUA UM 
QUADRO PARA REFLETIRMOS A RESPEITO DO VALOR SONORO DA LETRA H.



Aprendemos bastante!
Agora é hora de descansar. 

Amanhã tem mais!



GEOGRAFIA

OBJETIVO(S) DE 
APRENDIZAGEM:

Construção do sistema alfabético e da ortogra�a.

A IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO PARA O SOLO E A ÁGUA



GEOGRAFIA

DESMATAMENTO

EXPOSIÇÃO DO SOLO 
À ÁGUA DA CHUVA, 
AO VENTO E AO SOL

O SOLO FICA 
EXPOSTO E SE 

DEGRADA 
CONTINUAMENTE.

A ÁGUA POLUÍDA 
ESCORRE PARA O LEITO 

DOS RIOS, OCASIONANDO 
DANOS AMBIENTAIS



GEOGRAFIA

COMO O DESMATAMENTO PREJUDICA O SOLO E A QUALIDADE DA ÁGUA?



GEOGRAFIA

PARA COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO PARA A 
QUALIDADE DA ÁGUA, VAMOS REALIZAR UM EXPERIMENTO.

Orientações: O experimento sobre erosão do solo consiste em 
demonstrar a relação existente entre a chuva e a existência ou não 
da vegetação para o solo e para a proteção da qualidade da água. 
Os materiais e o modo de fazer estão disponíveis na tela seguinte.

Como adequar à sua realidade: Caso não tenha 
como conseguir os três galões de 20 litros, você 
pode substituí-los por garrafas de PET de 1 ou 2 litros. 
O importante é ter recipientes que possam ajudar a 
demonstrar o experimento. Da mesma forma, caso 
não queira fazer o experimento com três garrafas, 
você pode utilizar apenas duas, sendo uma delas 
com vegetação e a outra apenas com a terra.



Execução do experimento:
Despeje a mesma quantidade de água nos três 
galões.

Espere a água cair nos cortes de garrafa de PET 
com tampa e compare a cor da água e também 
o estado em que �cou o solo de cada galão 
após o contato com a água. 

FONTE: Programa solo na escola ESALQ/USP. Disponível em: 
<https://solonaescola.blogspot.com/2011/11/experimentos-6.html>. 
Acesso em: 11 abr. 2019.

Descrição do experimento - Materiais e Metodologia
Objetivo da ação: Demonstrar o processo de erosão hídrica, dando 
ênfase à importância da cobertura vegetal.

Materiais necessários:
3 galões de água de 20 litros;

3 garrafas de PET;

amostra de solo;

amostra de grama viva;

restos vegetais mortos, serrapilheira (folhas 
secas, ramos e pequenos galhos);

barbante.

Procedimento:
Corte os galões no sentido longitudinal, preservando a boca e a tampa de fundo;

No 1º galão adicione uma porção de solo e acrescente a grama viva - esse será o galão que 
demonstrará o solo com a presença de cobertura vegetal;

No 2º galão adicione o solo com os restos vegetais mortos;

No 3º galão adicione apenas o solo - esse será o galão que representará o solo completamente 
exposto.

Corte o fundo das garrafas de PET e utilize esse pedaço como calço para os galões, de modo que 
ajude-os a �carem inclinados na hora de demonstrar o experimento.

A outra parte da garrafa, com tampa, deve ser colocada no bocal do galão, com a ajuda de um 
barbante, de modo que seja possível comparar a cor da água nos três galões.

https://solonaescola.blogspot.com/2011/11/experimentos-6.html


Quais as diferenças entre a garrafa 
que está com vegetação sobre o solo 
e a garrafa sem vegetação?

Em qual das duas garrafas o solo foi 
mais facilmente desgastado?

Em qual das duas garrafas a água 
saiu mais limpa?

RESULTADOS DO EXPERIMENTO:

GEOGRAFIA



GEOGRAFIA

Aprender é muito 
divertido, concorda?

Por hoje é só, 
amanhã tem mais.



Identi�car animais terrestres pertencentes a 
hábitats como hortas, jardins e parques. 
Relacionar o local de vivência ao modo de vida 

CIÊNCIAS

OBJETIVO(S) DE 
APRENDIZAGEM:

ANIMAIS TERRESTRES
O QUE SERÁ QUE O
CHICO ESTÁ FAZENDO?

https://youtu.be/pbqeqFrqcVQ

O causo das formigas, do canal 
o�cial Turma da Mônica, 
disponível no link ao lado.

https://www.youtube.com/watch?v=pbqeqFrqcVQ%20


CIÊNCIAS

Quais animais terrestres podem habitar áreas como jardins, hortas e parques?

Como esses animais terrestres são e do que eles se alimentam?

ATIVIDADES



CIÊNCIAS

ATIVIDADES Vamos observar os animais das áreas 
verdes de sua casa?

Modelo de como 
você deve criar 
sua �cha técnica.

NOME POPULAR:

LOCAL ONDE VIVE:

ALIMENTAÇÃO:

TAMANHO:

COMO SE LOCOMOVE:

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

CURIOSIDADE:

Elabore registros de investigação descrevendo como são e o que fazem os animais que encontrou.



CIÊNCIAS

NOME POPULAR: CARACOL

LOCAL ONDE VIVE: JARDINS, PARQUES, HORTAS.

ALIMENTAÇÃO: PLANTAS, FRUTOS, FUNGOS E ATÉ 

RESTOS DE ANIMAIS.

TAMANHO: PEQUENO, PODEM VARIAR DE UM 

ATÉ, EM MÉDIA, QUINZE CENTÍMETROS.

COMO SE LOCOMOVE: ANIMAIS RASTEJANTES.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: CABEÇA COM DOIS 

TENTÁCULOS, ONDE FICAM OS OLHOS, CORPO 

MOLE E CONCHA EM ESPIRAL.

CURIOSIDADE: OS CARACÓIS NÃO OUVEM E 

PRECISAM DE LUGARES ÚMIDOS PARA VIVER BEM.

EXEMPLO



Chegamos no �nal de nossas 
atividades escolares de hoje!

Aguardo você amanhã para a 
última atividade da semana.

Até lá!



HISTÓRIA

OBJETIVO(S) DE 
APRENDIZAGEM:

A cidade, seus espaços públicos e privados 
e suas áreas de conservação ambiental.

Reconhecer as ruas 
como espaços públicos. 



HISTÓRIA

Alessandra foi convidada para uma festa. Ela não 
conhece a rua em que acontecerá o evento. 

Como você imagina que seria essa rua?



ATIVIDADES

HISTÓRIA

Como você imagina 
que seria a rua em 
que acontecerá a 
festa de Felipe?



HISTÓRIA

Como as pessoas 
utilizam a principal 
rua da sua cidade? 

ATIVIDADES



Gostou da atividade de hoje?

Espero que sim!

Bom �nal de semana.


