
Goiânia, 31 de AGOSTO de 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

 ROTEIRO DE ATIVIDADES  

PORTUGUÊS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, páginas 46 até 51. 

3. Copie e responda no caderno as questões da página 47.  

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, páginas 120 até 124. 

3. Copie e responda as questões da página 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goiânia, 01deSETEMBROde 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. 

2. Revisão de conteúdo no caderno, do conteúdo trabalhado no módulo 3. 

ATIVIDADES 

1.Separe as sílabas das palavras abaixo: 

a)piano:                   b)bacia:                      c)marmelada                     d)médico 

2.Escreva o que se pede: 

a)Três palavras monossílabas: 

b)Três palavras trissílabas: 

c)Três palavras  

3.Circule a sílaba tônica das palavras abaixo: 

a)escada               b)colher:                    c)lâmpada:                       d)caju: 

4.Dê os substantivos das palavras abaixo: 

a)elefante:           b)soldados:                 c)porcos:                         d)alhos: 

5.Classifique cada substantivo em concreto e abstrato: 

a)cão:                  b)alegria                      c)amor:                             d)mesa: 

6.Forme frases com as palavras abaixo: 

a)homem:           b)frio:                           c)batalhão:                       d)tribo: 



3. Para casa: Terminar a lista de exercícios de revisão no caderno. 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 9. 

3. Leitura e desenvolver atividade  no livro grosso módulo 3 páginas 208 até 

215. 

4. Para casa: Livro de atividades complementares 3, página 60. 

5. Copie e responda no caderno as atividades da página 209. 

 MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividade no livro grosso módulo 3, página 125. 

3. Para casa: Livro grosso Módulo 3, página 126. 

 

 

 

 

 



Goiânia, 02desetembrode 2020. 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 

2. Desenvolver atividades no livro grosso página 52. 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 

2. Revisão de conteúdo no caderno, conteúdo módulo 3. 

Atividades 

1.Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Quantos bombons há em cada 

pacote? 

2.Arme e resolva as multiplicações: 

a) 4x8=               b) 12x5=            c) 165x4=              d)41x9=               e) 542x7= 

3.Responda: 

a)A unidade fundamental das medidas de comprimento é o __________________. 

b)O múltiplo do metro mais usado é ______________________. 

c)E o submúltiplo mais usado? _________________________. 

4.Agora responda as divisões abaixo: 

a)32:5=              b) 63:3=               c) 41:8=                d)153:7=               e)86:2= 

5.Escreva os resultados do exercício anterior por extenso. 

3. Para casa: Terminar a lista de revisão no caderno. 

CIÊNCIAS: 



1. Aula ao vivo no aplicativo no Zoom. 

2. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, página 172 até 181. 

3. Copiar e responder as questões da página 173 no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goiânia, 03desetembrode 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Livro grosso módulo 3, página 53 até 58. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares página 19 e 20. 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Atividades no livro grosso página 127. 

HISTÓRIA: 

1. Para casa: Atividades de revisão no caderno, conteúdo do módulo 3. 

ATIVIDADES DE REVISÃO 

1.Descreva como pode ser a rua de um bairro. 

2.Pense em quando você ia de casa para a escola, agora escreva que elementos 

você observava. 

3.Explique com suas palavras a regra geral para a numeração das casas na rua. 

4.Quais cuidados você tem com a sua rua? 

5.Com qual intuito os indígenas e quilombolas utilizavam os caminhos das matas? 

6.Faça um belo desenho da sua rua e depois escreva o nome dela. 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 



2. Revisão de conteúdo no caderno, módulo 3. 

ATIVIDADES DE REVISÃO 

1.Escreva o nome do seu município e o nome do seu estado. 

2.Marque V ou F para as afirmações abaixo: 

(     )O Brasil se organiza em estados, municípios e Distrito Federal. 

(     )O Brasil tem 28 estados. 

(     )Cada município tem seus limites decididos pelo governo. 

3.Escreva o que são limites artificiais e limites naturais e dê exemplos. 

4.Quais são as duas principais atividades de trabalho da zona rural? 

5.O que as pessoas costumam procurar no turismo rural? 

6.Quais são os tipos de bairros que podem existir em uma cidade? 

3. Para casa:Terminar a lista de exercícios iniciada em sala. 

 

 

 

 

 



Goiânia, 04deSETEMBROde 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

ENSINO RELIGIOSO: 

1. Para casa: Atividades de revisão no caderno, conteúdo do livro de OPEE. 

ATIVIDADES 

1.Como você lida com as emoções abaixo: 

a) Dor:               

b) Raiva: 

c) Felicidade:                  

2.Pesquise no dicionário o significado da palavra respeito. 

3.Descreva uma situação em que você respeitou os seus pais. 

4.Escreva o nome de três profissionais da sua escola. 

5.Na sua opinião, o que é preciso saber para se tornar um bom empreendedor? 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Revisão do conteúdo dado, módulo 3. 

ATIVIDADES 

1.Complete as frases abaixo: 

a)A voz humana é produzida pela vibração das _________________________. 

b)Os morcegos e golfinhos realizam a ___________________. 

c)Os pássaros emitem ___________ com diferentes significados. 



2.Quais são os tipos de comunicação dos animais? 

3.Escreva o tipo de comunicação de cada animal abaixo: 

a)Filhote de urso:                                               b)Peixe baiacu: 

c)Formigas:                                                         d)Grilos: 

4.Quais cuidados temos que ter com nossa saúde auditiva? 

5.Para que serve o aparelho para as pessoas que tem deficiência auditiva? 

6.Existem diferentes tipos de instrumentos musicais. Escreva o nome de dois que 

você conhece. 

3. Para casa: Atividade no caderno, terminar lista de revisão. 

ARTE: 

1. Para casa: Atividade na folha de artes, use os palitos de picolé, crie um 

desenho que preferir. Segue alguns exemplos: 

 

 


