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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?



QUAL É A IDEIA? Continuar o Álbum de Palavras

LÍNGUA PORTUGUESA

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, vamos continuar produzindo 
textos que informam, ou textos informativos. 
Por isso, vamos precisar que você aprenda a 
escolher o que gostaria de conhecer e escrever 
em seu Álbum. Dessa forma, seu primeiro 
passo será pesquisar nos sites indicados e 
escolher dentre os assuntos apresentados, 
sobre qual tema irá se aprofundar. Veja as 
orientações na página seguinte.



LÍNGUA PORTUGUESA

Acesse os dois sites indicados e escolha qual destes assuntos 
você deseja aprofundar em seu Álbum de Palavras:1º Passo

PARA APRENDER

Depois de sua escolha, leia as informações indicadas no site. Anote tudo que você 
considerar importante para informar à sua família e aos seus amigos nos papéis de 
seu varal. Cada papel deverá conter uma informação importante sobre o tema que 
você escolheu. Organize vários papéis em seu varal.

2º Passo

TEMA 1 - Trabalho Infantil TEMA 2 - Coronavírus e a volta às aulas 
– Experiência em outros paísesunicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/eh-preci-

so-proteger-criancas-contra-o-trabalho-infantil g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/29/vol-
ta-as-aulas-apos-quarentena-veja-10-medidas-adotadas-e

m-7-paises-para-a-retomada-do-ensino.ghtml

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/eh-preciso-proteger-criancas-contra-o-trabalho-infantil
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/29/volta-as-aulas-apos-quarentena-veja-10-medidas-adotadas-em-7-paises-para-a-retomada-do-ensino.ghtml


LÍNGUA PORTUGUESA

Releia os papéis e escreva 
aqui, ou em seu caderno, o 
texto informativo que você 
elaborou. Ficou bom? Então 
fotografe e encaminhe para 
seus amigos e familiares.

QUAL É A IDEIA?



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Depois de produzir seu texto informativo, observe o modelo e faça 
sua tir inha com desenho, a partir do tema que você escolheu. Use o 
espaço abaixo ou faça em seu caderno.



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES
Leia o texto informativo no site indicado e transcreva para as l inhas 
abaixo, ou para seu caderno, todos os numerais citados. Como apoio, 
releia seu l ivro de Língua Portuguesa na página 52.

exame.com/brasil/poluicao-sem-fronteiras-brasil
-e-o-4o-pais-que-mais-gera-lixo-plastico/ 

https://exame.com/brasil/poluicao-sem-fronteiras-brasil-e-o-4o-pais-que-mais-gera-lixo-plastico/


HOJE NOSSO DIA FOI MUITO 
DIVERTIDO,

APRENDEMOS BASTANTE!

 
AGORA É HORA DE 

DESCANSAR,
AMANHÃ TEM MAIS.

NÃO SE ESQUEÇA DE CONTINUAR 
O VARAL DE PALAVRAS AMANHÃ!



MATEMÁTICA

Geometria e Localização.

ATIVIDADES
Quantos ângulos retos e agudos podem 

ser identi�cados em cada uma das 
imagens ao lado? Escreva onde você 

consegue encontrar os ângulos:

Ângulos retos 

Ângulos agudos



MATEMÁTICA

ATIVIDADES
Quantos ângulos de 90º você consegue 
identi�car nesta imagem? Escreva nas 

l inhas quantos são e onde estão.



MATEMÁTICA

ATIVIDADES
Nas �guras a seguir existem segmentos delimitando ângulos. 
Para os ângulos retos que você identi�car, escreva = 90º. Para 
os ângulos agudos, escreva < (menor que) 90º e para os 
ângulos obtusos, escreva > (maior que) 90º.



MATEMÁTICA

Observe os cômodos de sua casa l istados abaixo e 
identi�que os ângulos retos, agudos e obtusos que você 
encontrou. Depois desenhe-os nos quadros abaixo, ou 
em seu caderno.

Na sala Nos quartos Na cozinha

UM POUCO MAIS....



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, 

APRENDEMOS BASTANTE!

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR.

AMANHÃ TEM MAIS!



CIÊNCIAS

Escreva cada uma das partes do sistema 
respiratório e depois detalhe a função de cada uma 
nas l inhas abaixo ou em seu caderno. Como apoio, 
releia seu l ivro de Ciências na página 27.

QUAL É A IDEIA?
Pesquisar e compreender as funções do 
sistema respiratório.



CIÊNCIAS

https://youtu.be/hlPYj7XWouA

QUAL É A IDEIA?
Pesquisar e compreender as funções do 
sistema respiratório.

Assista ao vídeo e elabore um texto 
informativo sobre a função vital do 

sistema respiratório para nosso corpo. 
Escreva e desenhe nas l inhas ao lado, 

ou em seu caderno. Como apoio, releia 
seu l ivro de Ciências na página 27.

https://www.youtube.com/watch?v=hlPYj7XWouA


QUANTAS 
INFORMAÇÕES 

APRENDEMOS SOBRE 
NOSSO CORPO!

POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ TEM 
MAIS!



GEOGRAFIA

ATIVIDADES
Observe as imagens e escreva nas 

l inhas ao lado ou em seu caderno qual 
a relação entre as duas. Como apoio, 
consulte seu l ivro nas páginas 91 e 93.



GEOGRAFIA

ATIVIDADES
Consulte o site indicado, leia com atenção 

as informações contidas nele e escreva qual 
a diferença entre tempo e clima.

http://planetativo.com/2010/2011/02
/clima-e-tempo-qual-a-diferenca/

http://planetativo.com/2010/2011/02/clima-e-tempo-qual-a-diferenca/


COMO FOI
DIVERTIDO HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



HISTÓRIA

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

Consulte o site indicado. Depois releia 
seu l ivro de História na página 149 e 
escreva um texto informativo com os 

principais aspectos da primeira 
capital do Brasil.

https://escolakids.uol.com.br/historia/salvador--a-pri
meira-capital-do-brasil.htm#:~:text=Salvador%20%2D
%20A%20Primeira%20Capital%20do%20Brasil%20%2D

%20Escola%20Kids

https://escolakids.uol.com.br/historia/salvador--a-primeira-capital-do-brasil.htm#:~:text=Salvador%20%2D%20A%20Primeira%20Capital%20do%20Brasil%20%2D%20Escola%20Kids


HISTÓRIA

PARA APRENDER
Releia seu l ivro nas páginas 151 e 152 e escreva nas l inhas 
abaixo ou em seu caderno como era a vida dos moradores 
no início da colonização do Brasil.



HISTÓRIA

PARA APRENDER O que esta imagem representa? Responda detalhando sua 
função e características. Como apoio, consulte seu l ivro nas 
páginas 152 e 153.

Um engenho de açúcar em Pernambuco colonial, pelo pintor holandês Frans Post (século XVII).



APRENDEMOS 
BASTANTE, NÃO É 

MESMO?

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR.

SEMANA QUE VEM 
TEM MAIS!


