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                                                     Português  

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Amarre as Pontas; 

*Substantivo Masculino e Feminino; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula; 

2- Fazer as atividades das Páginas: 70 a 74 do Módulo 3; 

3-Colar no caderno o texto sobre Gêneros do Substantivos em anexo; 

4-Depois que colar o texto passe os exercícios a seguir para o caderno e responda, 

não se esqueça de fazer cabeçalho e pular três linhas. 

Atividades no caderno: 

1-Observe as palavras e numere o masculino com o seu feminino: 
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        Os gêneros dos substantivos. 

 

As coisas, assim como pessoas, animais, objetos, comidas, têm nome. Esses nomes são 
chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. 
Conforme o gênero de cada coisa, usamos os artigos. “o - um” para masculino e “a - uma” 
para feminino. É como se estivéssemos definindo o sexo de tudo. 
A palavra relógio é acompanhada de “o ou um”.                 
Exemplos: - O relógio do meu irmão caiu e quebrou. 
                     - Um relógio de ouro é muito caro. 
O mesmo acontece com as palavras do gênero feminino. 
Exemplos: - A boneca é conhecida no mundo todo. 
                    - Uma menina ganhou o concurso de redação. 
Observe como os artigos variam de acordo com o gênero do substantivo: 

 

A palavra chinelo é do gênero masculino, portanto deve ser acompanhada de artigo 
masculino, o chinelo. Muitas pessoas falam como se a palavra fosse feminina, “a chinela”, 
mas essa forma de falar é errada. 
Existem palavras que comportam os dois gêneros, tanto no masculino como no feminino. 
Então usa-se “o - um” e “a - uma”, como no caso da palavra caneca. 
Exemplo: - A caneca de leãozinho é a minha preferida. 
                  - Meu pai toma chocolate quente em um caneco grande. 
Algumas palavras podem mudar de gênero, leia o quadro e observe: 

 
Outras palavras não variam no gênero, aparecendo da mesma forma para o masculino e para 
o feminino, como no caso de algumas espécies animais, aparecendo como machos e fêmeas. 
Exemplos: peixe macho - peixe fêmea; cobra macho – cobra fêmea; grilo macho – grilo fêmea; 
pássaro macho – pássaro fêmea; baleia macho – baleia fêmea; aranha macho – aranha fêmea, 
etc. 

 

 



Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 26 a 28; 

Geografia 

Conteúdo 

*População Brasileira; 

*As desigualdades entre os brasileiros; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula; 

2-Ler os textos das Páginas: 278 e 279 do Módulo 3; 

3-Fazer no caderno  a atividade da  Páginas: 278 do Módulo 3; 

4-Passar para o caderno as partes sublinhadas das Páginas: 278 e 279 do Módulo 

3; 

Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 106 a 108; 

                                          Matemática 

Conteúdo 

*Simetria de uma figura; 

*Operações ; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula; 

2-Fazer as atividades Páginas: 139 a 143 do Módulo 3; 

 

Em Casa 

Desafio Matemático 

(Recorte e cole no caderno o desafio a seguir) 
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Português  

Conteúdo 

*Gêneros dos Substantivos; 

*Boletos ,Faturas e contas de serviços; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula; 

2-Passe as atividades a seguir para o caderno, faça o cabeçalho, pule três linhas, 

copie com capricho e não se esqueça de usar corretamente as linhas caligráficas; 

Atividades  

01 – Escreva o masculino dos parentes abaixo: 
 
- Tias                  --  
- Madrasta          --  
- Avó                   --  
- Sobrinha           -- . 
- Neta                  --  
- Bisavó               --  
- Mãe                   --  
- Bisneta              --  
- Filha                  --  
- Sogra                -- . 
- Nora                  --  
- Madrinha           --  
  
02 – Dê o feminino das profissões abaixo: 
 
- Cantor               --  
- Juiz                    --  
 - Diretor                --  
- Advogado           --  
- Alfaiate               --  
- Ator                     --  
- Cirurgião             -- . 
- Vereador             --  
- Mestre                 --  



- Professor             --  
 
03 – Passe para o feminino: 
 
- O anão                             --  
- O comilão                         --  
- O ancião                           --  
- O valentão                        --  
- O alemão                          --  
- O folião                             --  
- O cidadão                         --  
- O chorão                           --  
- O órfão                              --  
- O freguês                          --  
- O inglês                             --  
- O japonês                          --  
 
04 – Passe as frases para o feminino: 
 

     a-O cão raivoso atacou o padrinho de Luís. 
. 
 

     b- O rapaz cumprimentou o autor e os atores da novela. 
 
c-   No zoológico vi o pavão, o leão, o elefante e o macaco. 
 

Em Casa 

1-Fazer as atividades das Páginas: 29 a 32 do Livro de Atividades Complementares; 

                                             Religião 

Conteúdo 

*Valores Humanos; 

Metodologia 

1-Assistir a vídeo aula; 
2-Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hSQ57bKt4Sc 
3-Recorte e cole o texto a seguir no caderno, não se esqueça de fazer o cabeçalho; 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hSQ57bKt4Sc
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Mas o que são valores humanos? 
 
Quando decidimos fazer algo, estamos realizando uma escolha. Manifestamos certas 
preferências por umas coisas em vez de outras. Evocamos então, certos motivos para 
justificar as nossas decisões. 
   Podemos definir os valores partindo das várias dimensões em que usamos: 
a)    Os valores são critérios segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos as coisas; 
b)    Os valores são as razões que justificam ou motivam as nossas ações, tornando-as 
preferíveis a outras. 
  Exemplo: Participar numa manifestação a favor da categoria dos professores em prol de 
melhorias de salário e qualidade no ensino pode significar que atribuímos a essa ação um 
valor que chamamos de solidariedade. 
   Os valores humanos seriam, portanto, as razões ou motivos pelos quais nos faz se 
aproximar ou se afastar de certas pessoas ou que nos fazem optar por determinadas 
escolhas e decisões. 
  Os valores não são coisas nem simples ideias que adquirimos, mas apreciações ou 
julgamentos que traduzem nossas preferências. 
   Existe uma enorme diversidade de valores, podemos agrupá-los quanto a sua natureza 
da seguinte forma: 
         Valores éticos: São aqueles que se referem às normas ou critérios de conduta que 
afetam todas as áreas da nossa vida.  Exemplos: solidariedade, honestidade, verdade, 
bondade, altruísmo... 
·         Valores estéticos: São os valores de expressão. Exemplo: harmonia; belo; feio; 
sublime (digno);trágico. 
·         Valores religiosos: São os que dizem respeito à relação do homem com a 
transcendência. Exemplo: Sagrado, pureza, santidade, perfeição. 
·         Valores políticos: São valores que geralmente estão voltados para opiniões, 
decisões, julgamentos e consensos universais. Exemplo: Justiça, Igualdade, 
imparcialidade, cidadania, liberdade. 
·         Valores vitais: são aqueles referentes a vida, exemplo: saúde, força, entre outros. 
 Valores Éticos 
·   Amizade – sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que 
geralmente não são ligadas por laços de família ou por atração sexual; 
    Amor – sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outrem, ou de alguma 

coisa. 
   Bom Humor – capacidade de perceber, apreciar ou expressar o que é cômico ou 
divertido. 
   Compaixão - pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor, o mal de outrem; 

piedade, dó, condolência. 
   Cooperação – ato ou efeito de cooperar. Associação entre duas espécies que, embora 
dispensável. Traz vantagens para ambas. 
   Coragem – bravura em face do perigo, intrepidez, ousadia. Resolução, franqueza, 
desembaraço. 
   Disciplina – regime de ordem imposta ou livremente consentida. 
   Doçura – bravura, suavidade, serenidade, meiguice, ternura. 



   Entusiasmo – veemência, vigor, no falar ou no escrever, flama; 
   Felicidade – qualidade ou estado de feliz, ventura, contentamento. Bom êxito, sucesso; 
   Fidelidade – constância, firmeza, nas afeições, nos sentimentos, perseverança; 
   Generosidade - ação ou atitude generosa que deixa as pessoas mais alegres. 
   Gratidão – qualidade de quem é grato. Reconhecimento por um benefício recebido, 
agradecimento; 
   Honestidade – qualidade ou caráter de honesto, honradez, dignidade, probidade, 

decoro, decência, virtude; 
   Humildade – virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Respeito, reverência, 
submissão; 
  Justiça – conformidade com o direito; a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. A 

faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. 
  Liberdade – faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. 
   Poder de agir no seio de uma sociedade organizada, segundo a própria determinação, 
dentro dos limites impostos por normas definidas; 
    Misericórdia – compaixão suscitada, pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. 
    Paciência – Virtude que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, etc., 
sem queixas e com resignação. Perseverança tranqüila; 
    Perseverança - qualidade ou procedimento de perseverante, pertinácia, constância, 

firmeza; 
    Polidez – delicadeza. Cortesia, civilidade, urbanidade. Formas de tratamento mais ou 
menos formais, ou de marcadores como, por favor, por gentileza; 
   Prudência – qualidade de quem agi com moderação, comedimento, buscando evitar 

tudo o que acredita ser fonte de erro ou de dano. Cautela, precaução; 
   Pureza - limpidez, transparência, nitidez, inocência, singeleza, sinceridade; 
   Respeito – reverência, veneração, obediência, deferência, submissão, acatamento. 
Lado pelo qual se encara uma questão, ponto de vista, aspecto; 
   Responsabilidade - qualidade ou condição de responsável,. Capacidade de 
entendimento ético-jurídico e determinação volitiva adequada, que constitui pressuposto 
penal necessário da pontualidade; 
  Simplicidade – naturalidade, espontaneidade, elegância. Caráter próprio, não 

modificado por elementos estranhos, ingenuidade, desafetação. Sinceridade, franqueza. 
  Temperança – qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de quem modera apetites 
e paixões; sobriedade. 
  Tolerância – tendência a admitir modos de pensar, de agir e de sentir que diferem dos 

de um indivíduo ou de grupos determinados, políticos ou religiosos. 
   Trabalho – aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado 
fim; esforço incomum, luta, faina, lida, lide. 
   União – junção de duas coisas ou pessoas. Contato, justaposição. Pacto, aliança, liga. 

Reunião de forças, de vontades, etc., coesão, unidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Atividades 

1-O que você entende por valores humanos?  
 
2-Você dá valor às pessoas ao seu redor? Elas também te valorizam?  
 
3-Você se valoriza? Que atitudes você toma para que isto seja possível?  
 
4-Quais os valores humanos, que na sua opinião, contribuem para a convivência do 
homem em sociedade? 
 
5-Cite exemplo de, no mínimo, dois valores para cada tipo de valores abaixo: 
a-valores éticos: 
b-valores políticos: 
 
 Diz um dito popular que a gente só dar valor as pessoas e/ou coisas quando 
perdemos. Você concorda? Justifique. 
 
6- Leia os provérbios, escolha três deles e dê seu ponto de vista. 
 
a- As aparências enganam. 
b- Amor com amor se paga. 
c- Quem procura acha. 
d- Homem que é homem não chora. 
e- A corda arrebenta no lado mais fraco. 
 f-  A pressa é inimiga da perfeição. 
f- A mentira tem pernas curtas. 

 

                                                Ciências 

Conteúdo 

*Para Organizar Pensamentos; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia 

1-Assistir a Vídeo aula; 

2- Fazer as atividades: Para Organizar Pensamentos da Página: 202  do Módulo 3; 

3-Fazer as atividades: Amarre as pontas das Páginas: 203 a 206 do Módulo 3; 

Em Casa 

*Passe as atividades a seguir para o caderno de ciências,não se esqueça de 

fazer cabeçalho,pular três linhas e caprichar na letra; 

                                       (Cole o texto a no caderno) 



O ECOSSISTEMA 
 

O ecossistema é uma unidade em que seres vivos e seres não vivos se relacionam 
formando um sistema estável, como, por exemplo, uma floresta que com sua vegetação, seus 
animais, seu tipo de solo e seu clima característico formam um ecossistema, assim como um 
lago, um oceano, o tronco de uma árvore ou um simples aquário. 

Você acha que consegue separar os seres vivos dos não vivos? Vamos dar uma 
dica…os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver… 

Todos os ecossistemas possuem  componentes vivos que são seres  que vivem em 
um determinado local, enquanto os componentes não vivos são por exemplo: como água, luz, 
solo, umidade, temperatura, nutrientes etc. 

Podemos encontrar desde ecossistemas pequenos, como um lago, até ecossistemas 
muito grandes como a Floresta Amazônica, mas independente do seu tamanho, em todos os 
ecossistemas tem que haver uma interação entre os seres vivos e não vivos. 

Para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo um 
lago. 

 
Nesse ecossistema, todos os componentes se interagem. 

 

Questões 

1- Quais os seres vivos desse ecossistema? 

2- Quais os seres não vivos? 

3- Qual a relação entre os seres vivos e não vivos deste lago? 

4- Como os seres não vivos podem nos ajudar a sobreviver? 

5- Se a água do lago for afetada por poluição, os outros elementos também serão 

afetados? 

6- O homem pode modificar os ecossistemas? Como? 

7- Encontre no caça palavras alguns dos elementos que podemos encontrar num 

ecossistema: 
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                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Geogebra; 

*Áreas de figuras simétricas; 

Metodologia 

1-Assistir a vídeo aula; 

2-Explicar o que é Geografia da Página:144 a147 do Módulo 3; 

3-Explicar: Áreas de figuras simétricas  da Página:148  do Módulo 3; 

Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 54 a 56; 

                                               história 

Conteúdo 

*Trabalho e resistência; 

*Cultura e resistência;  

Metodologia 

1- Assistir a vídeo aula; 

2-Sublinhar as partes importantes; 

3-Ler os textos das Páginas: 232 e 235 do Módulo 3; 

4-Sublinhar as partes importantes; 

Em Casa 

*Passar  para o caderno e responder,não esqueça de fazer cabeçalho, pular três 

linhas e caprichar na letra; 

1-Página: 234 do Módulo 3 Número 7; 

2-Passe para o caderno a seção: Para Organizar Pensamento, Página: 235 do 

Módulo 3; 
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                                                   Ciências  

Conteúdo 

*Revisão sobre Cadeias Alimentares; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles a atividade a seguir no caderno; 

                        (Cole o texto a seguir no caderno) 

  
  Os seres  v ivos  nascem,  c rescem,  reproduzem-se e mor rem.   
 Para sobrev iver  e  crescer precisam de outros seres vivos que lhes  
forneçam energia. 
  O animal que caça outro para dele se alimentar é chamado predador e aquele 
que é caçadoé chamado presa.   
  Chamamos de cadeia a l imentar  a  sequênc ia  da re lação 
alimentar entre os seres vivos. 
  Todos os seres vivos desempenham uma função no processo de 
alimentação, por isso eles podem ser chamados de seres produtores, 
consumidores ou decompositores. 

  

1-Leia o texto e complete as frases. 

 

a-O ser produtor 

b-O primeiro consumidor é 

c-O segundo consumidor é 



d-Os seres decompositores são 

2-Quais são os seres que produzem seu próprio alimento? 

3-Por que os animais são chamados de seres consumidores? 

4-Qual é a importância dos seres decompositores? 

5-Represente a cadeia alimentar apresentada no 1° exercício com flechas e a 

desenhe. 

Em Casa 

1-A ilustração abaixo representa um ecossistema. Com relação a esse ecossistema 

responda: 

 

 

a) O que é um ecossistema?  

b) Quais são os componentes vivos representados?  

c) Cite alguns dos elementos não vivos desse sistema. 

2-Escolha a alternativa correta. Hábitat é: 

 a) um conjunto de locais onde existem animais. 

b) um dos ecossistemas onde o vive um organismo.  

c) o conjunto de locais em que um ou mais organismos vivem.  

d) o conjunto de locais onde um ou mais organismos se alimentam. 

3-Explique as três principais categorias em que os seres vivos se classificam de 

acordo com o modo como obtêm alimento. Dê exemplo de cada uma dela 

                                                  



   Geografia 

 

Conteúdo 

*O envelhecimento da população; 

*A ocupação do território brasileiro; 

*As terras do Indígenas e Quilombolas; 

*Para Organizar o pensamento; 

Metodologia 

Aula no  

1-Falar sobre o envelhecimento da população, explicar como se deu o processo de 

ocupação e envelhecimento; 

2-Ler os textos e fazer as atividades das Páginas: 280 a 282 do Módulo 3; 

3-Fazer as atividades das Páginas: 283 e 284 do Módulo 3; 

Em Casa 

1-Passar para o caderno: Para Organizar o pensamento: da Página:285 do Módulo 

3; 

2-Fazer as atividades da seção:Amarre as Pontas das Páginas:286 a 288  do 

Módulo 3; 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*A simetria na Arte; 

*Roda de Leitura;Grafismo Indígena; 

*Para Organizar o Pensamento; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles as atividades de: A simetria na Arte da Página: 149 do Módulo 3; 

2-Fazer  com eles a Roda de Leitura;Grafismo Indígena das, Páginas: 150 a 151 do 

Módulo 3; 

Em Casa 



1-Fazer Para Organizar o Pensamento , Páginas: 152 e 153 do Módulo 3; 

2-Livro de Atividades Complementares Páginas: 57 a 61; 
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                                                  Arte 

Conteúdo 

*Como contar uma História das obras de arte; 

Metodologia  

Aula no  

1-Ler os textos ,explicar e fazer as atividades do livro de Arte Páginas: 

108 a 119; 

Em Casa 

1-Leia o texto das Páginas:  120 a 123 e responda as atividades das Páginas:  124 a 

125 de Arte; 

Produção de Arte 

*Releitura da Monalisa, observe a obra original e faça nova pintura na obra,você 

pode fazer colagem ,use a criatividade; 

 



Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Correção das atividades de casa; 

*Rever o livro módulo 3 

*Número do substantivos; 

Metodologia  

1- Aula no   

2-Fazer com eles a correção das tarefas de casa do caderno; 

3-Fazer as atividades das Páginas: 33 e 34 do Livro de Atividades Complementares; 

Em Casa 

Passe as atividades para o caderno, não se esqueça de fazer cabeçalho,pular 

três linhas e caprichar nas linhas caligráficas; 

Atividades 

 (Recorte o quadro e cole no caderno) 

1- Número do substantivo 
 a-Terminadas: Em vogal – acrescenta s. 
                     Em ditongo – acrescenta s (céu) 
                     Em n – acrescenta s. 
                     Em ã; ãe – acrescenta s. 
                     Nomes de números – acrescenta s. 
b-Regras especiais: 
 Substantivos terminados em r; z – acrescenta-se: es. 

       Terminados em al; el; ol; ul – troca-se o l por is. 
       Terminados em il – troca-se por is – oxítona. 
       Terminados em il – troca-se por eis – paroxítona. 
       Terminados em m – troca-se por ns. 
       Terminados em s – acrescenta-se es. 

 

 
2 – Passe as palavras para o plural: 
 
- A xícara                               
- O funil                                 
- O cartaz                               
- O túnel                                
- O varal                                
- O bombom                          



- O anzol                               
- O grão                                  
- A maçã                               
- O canil                                 
- A luz                                    
- O imóvel                             
- O sinal                                 
- A nuvem                              
- O farol                                 
- O limão                               
- A rã                                     
- O fóssil                               . 
- O hotel                                
- A viagem                             
- O dedal                               
- O lençol                               
- A mão                                  
- O tapete                               
- O refil                                   
- A cruz                                   
- O anel                                  
- O homem                             
- O animal                              
- O girassol                            
- O avião                                
- A mulher                              
- O gás                                   
 

 

 


