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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?
Portfólio de atividades

PORTFÓLIO 

Lembre-se da importância de registrar suas 
atividades no portfólio, pois ele será entregue 
à sua professora, que irá avaliar se seu traba-
lho �cou bom ou ótimo!

Caprichar na letra é fundamental; cuidar para 
que as palavras estejam escritas de forma 
correta também. Por isso, se houver dúvidas, 
pergunte a alguém ou consulte um dicionário!

Coloque a data nas atividades, isso é muito 
importante.

OBSERVAÇÃO: Você pode fazer seus trabalhos imprimin-
do as atividades ou escrevendo em seu caderno.



Identi�que este conto de fadas e tente reescre-
vê-lo seguindo, de forma coerente, a sequência 
lógica dos fatos que acontecem. Escreva no 
quadro ao lado ou em seu caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA

PARA APRENDER



Identi�que esta outra história e tente reescrevê-la alterando o �nal. Você sabe 
que Magali, mesmo sendo comilona, é muito esperta, por isso pense em outro 
�nal para esta história.

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES Releitura e reescrita do conto de fadas.



LÍNGUA PORTUGUESA

PARA APRENDER

Releia seu livro de Português na página 58 e 
produza sua releitura do conto ilustrado na 
imagem abaixo, seguindo todos os requisi-
tos indicados na página. 



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Releia seu livro de Língua Portuguesa na página 
46 e responda às questões. 

Acentue as palavras abaixo:

Agora escreva a regra de 
acentuação dessas palavras.

premio
agua
vitoria
sabio

super�cie
socio
lingua
gloria
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ATIVIDADES

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia as palavras do quadro com atenção. Preencha 
os espaços  vazios com a informação correta:

PALAVRA POSIÇÃO DA SÍLABA
TÔNICA NA PALAVRA

CLASSIFIÇÃO DA
SÍLABA TÔNICA



QUAL É A IDEIA?

CLIQUE AQUI E OUÇA 

LÍNGUA PORTUGUESA

Ouça a história de João e o Pé de Feijão. Depois, 
reescreva essa história nas linhas abaixo, ou em 
seu caderno, mudando os acontecimentos. 

https://imaginaso.simplecast.com/episodes/joao-e-o-pe-de-feijao-m_w208lX


QUANTAS HISTÓRIAS!

AGORA PRECISAMOS 
DESCANSAR, NÃO É 
MESMO?

AMANHÃ TEM MAIS!



PARA APRENDER

MATEMÁTICAMATEMÁTICA

Qual a fração que representa a parte pintada? Escreva nos quadros. 

Compreendendo o conceito de fração



MATEMÁTICA

Represente a fração 
indicada, completando 
os números que faltam.

ATIVIDADES



MATEMÁTICA

Resolva as operações ao lado. 
Não esqueça que você também 
pode usar o seu caderninho! 

ATIVIDADES



QUAL É A IDEIA?

MATEMÁTICA

Construa o seu dominó das frações!

Como fazer:

Recorte as frações representadas no 
quadro ao lado.
Cole-as numa base mais resistente. 
Pode ser cartolina ou caixa de papelão.
Convide alguém de sua família e     
brinquem!

Obs.: Você também pode usar uma folha, desenhar 
as frações, recortar, colocar na base e brincar!

Mãos à obra!
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HOJE ESTIVEMOS BASTANTE 
CONCENTRADOS E 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



CIÊNCIAS

PARA APRENDER

Observe as imagens e nomeie-as 
corretamente de acordo com as 
de�nições abaixo.

Gerada a partir           
da força do vento

Gerada a partir           
da luz solar

Gerada a partir de    
quedas-d’água

Gerada a partir de 
urânio (veja o signi�cado 
em seu dicionário)

Energia
eólica

Energia 
solar

Energia
hidráulica

Energia
nuclear



CLIQUE AQUI E ACESSE

CIÊNCIAS

Pesquise no site indicado e responda quais são as 
vantagens dos tipos de energia l istadas abaixo.ATIVIDADES

Energia elétrica Energia solar Energia eólica

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-alternativas-energia.htm


Releia seu l ivro na página 49 e reescreva todas as atitudes que devemos 
ter para reduzir a poluição no planeta.

CIÊNCIAS

Interpretar a mensagem na imagem PARA APRENDER



QUANTA INFORMAÇÃO 
APRENDEMOS SOBRE O  
AMBIENTE!

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



CLIQUE AQUI E ACESSE

GEOGRAFIA

PARA APRENDER
Pesquise no site indicado e responda 
às questões abaixo.

O que é migração?

Quais são as principais razões da migração?

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-migracao.htm


Observe o mapa e marque o estado 
em que você nasceu. Depois responda:

A cidade em que você nasceu se localiza 
em um estado de qual região do Brasil?

E seus familiares que moram com você, 
onde nasceram?

PARA APRENDER

GEOGRAFIA
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GEOGRAFIA

Vamos descobrir a origem de sua família? Entreviste seus 
familiares e preencha o quadro abaixo.

Mãe

Pai

Avó Materna

Avó Paterna

Avô Materno

Avô Paterno

ATIVIDADES

FAMILIARES           ONDE NASCERAM?         ONDE VIVEM?     POR QUE SE MUDARAM?

ONDE NASCERAM MEUS FAMILIARES?



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE

HISTÓRIA

Pesquise no site indicado informações 
sobre a chegada dos portugueses no Brasil. 

PARA APRENDER

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/descobrimento-do-brasil.htm


SITE 1 SITE 2

HISTÓRIA

Caravelas Portuguesas

Pesquise nos sites indicados sobre as 
Caravelas Portuguesas e escreva nas l inhas 
ao lado, ou em seu caderno, a importância 
delas para os grandes descobrimentos.

PARA APRENDER

http://www.cienciaviva.pt/projectos/descobertas/caravelapt.pdf
https://www.estudokids.com.br/a-historia-das-caravelas-os-navios-de-antigamente/ 


UM POUCO MAIS...

HISTÓRIA

Vamos construir a nossa caravela? 

Você vai precisar de papel, cola, tesoura 
e lápis de cor. 

Veja o exemplo ao lado e mãos à obra! 



APRENDEMOS BASTANTE, 
NÃO É MESMO?

AGORA É HORA DE
DESCANSAR. 

SEMANA QUE VEM TEM 
MAIS!


