
Goiânia, 16 de novembro de 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

                                    Atividade de língua portuguesa.  

 Copiar  e responder no caderno.  

 1- Reescreva as frases passando para o masculino.  

 a) A avó levou as netas ao parque.  

 b) A diretora e a professora são irmãs.  

 c) A rainha e a bruxa da história ficaram amigas.  

 2- Leia as palavras em voz alta, depois separe as sílabas e 
coloque e número de sílabas.   

 a) piscada= 

 b) casco=  

 c) pescado= 

 d) fósforo=    

 3- Forme o plural destas palavras. 

  a) flor=                      d) cruz= 

 b) mulher=                  e) pastel=  

c) coração=                   f) animal=   



ânia, 17 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de português.  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 19 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de português.  

1- Passe os substantivos para o plural, observe os exemplos de cada 

exercício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Goiânia, 20 de novembro de 2020. 

Professora: _______________________Serie: __________ 

Aluno (a): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade de Ensino Religioso. 

 Assistir o vídeo para responder as perguntas abaixo.  

   https://youtu.be/-xbpSNpYKKY 

 1- Você tem amigos? Quem é a pessoa que você considera amigo de 

verdade?. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 2- O que vocês fazem juntos?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 3- O que você considera importamte em uma amizade verdadeira? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 4- Quais as qualidades do seu amigo (a) ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 5- Continue as frases que aparecem no vídeo: 

  a) “Na verdade o que importa é que ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     

  b)“É tão lindo! _____________________________________________________ 

 6- A verdadeira amizade pode baseia –se na união, respeito e amor. Estamos 

chegando em uma data em que a união está muito presente em nossos 

corações. Você sabe que data é essa? 



 Escreva uma mensagem abaixo sobre o que você deseja neste Natal.  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 7- Agora ilustre a sua mensagem no espaço abaixo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Você é um sucesso!  


