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                                                         Português  

Português \Produção de texto 

Em Casa 

1-Fazer o jogo das páginas: 60 e 61 

*Passe as atividades a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três 

linha e copie com capricho, lembre-se de obedecer as linhas 

caligráficas; 

Lista de Português 

1- Faça um circulo ao redor da SÍLABA TÔNICA das palavras. 
 
DURAÇÃO      RÉGUA          PAPAI      SAPATO  
 
LÁPIS            GATO            PÁSSARO      CAJÁ      
     
NOITE           CADEIRA      JARDIM           FÁCIL              
 
2- Separe as sílabas e classifique as palavras quanto, ao número de 
sílabas : 
 
SOFÁ                                
PÚBLICO  
TRIÂNGULO                       
BONECA  
LENÇOL  
FÓSFORO  
FUNIL  
ANIMAL  
FÁBULA  



NARIZ  
 
3)  Classifique as palavras quando a acentuação tônica:  
 
(A) OXÍTONA 
(B)PAROXÍTONA 
(C)PROPAROXÍTONA. 

(    ) FÁCIL  
(    )  FÁBULA  
(    ) BONECA  
(    ) CAFÉ  
(    ) PALETÓ  
(    ) MÉDICO  
 

(    ) SOFÁ  
(    ) LÂMPADA  
(    ) PARDAL  
(    ) BANDEIRA  
(    ) ÂNGULO  
(    ) LÁGRIMA 

 

                                                      Matemática 

Em Casa 

1- Livro :Módulo 2 Páginas: 115 e 117; 

Geografia 

Em Casa 

Observação:Faça cabeçalho e pule 3 linhas antes de começar a 

copiar; 

1-Passe para o caderno Para Organizar o Pensamento, da Página: 

257, Módulo 2 

2-Pesquise e informe: 

a-O nome do Governador do seu Estado; 

b- O nome do Prefeito do seu Município; 

c- O nome de dois vereadores do seu Município; 

d- O nome de dois Deputados Estaduais do seu Estado; 

e- O nome do Presidente da República; 
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Português  

Em Casa 

*Passe as atividades a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três 

linha e copie com capricho, lembre-se de obedecer as linhas 

caligráficas; 

Lista de Português 

1)Separe as sílabas e classifique em encontro consonantal ou dígrafo: 

a-Planta: 

b-Nesses: 

c-Coelhos: 

d-Incomparável: 

e-Tamanhos: 

f-Detectado: 

g-Corpo: 

h-Sistemas: 

 2-Separe as sílabas e classifique em ditongo ou hiato: 

a-Coelhos: 

b-Guerras: 

c-Pai: 

d-Piadas: 

 3-Separe as sílabas e classifique em oxítonas, paroxítonas ou 
proparoxítonas: 



a-Separados: 

b-Urubu: 

c-Linguiça: 

d-Magnetismo: 

e-Lírios: 

f-Elipse: 

g-Assassinato: 

                                                   Religião 

Em Casa 

1- Passe para o caderno as partes sublinhadas no Livro : Módulo 2–

Empreendedorismo e Projeto de Vida Página: 30; 

Observação: Faça o cabeçalho,pule 3 linhas e comece a copiar 

coloque o Título: Você e o significado? 

2-Escolha um personagem da turma da Mônica desenhe ou cole a 

imagem dele  e fale sobre ele,enumere as características dele;Se 

quiser pesquise nos site a seguir: 

Mônica: https://www.youtube.com/watch?v=8rN47... 

 Magali: https://www.youtube.com/watch?v=4vc8Q...  

Marina: https://www.youtube.com/watch?v=QV5tr...  

Do Contra: https://www.youtube.com/watch?v=A7fU_...  

Nimbus: https://www.youtube.com/watch?v=jfEyk...  

Marcelinho: https://www.youtube.com/watch?v=V0n2y... 

                                                Ciências 

Em Casa 

1-Passe as tarefas a seguir para o caderno; 

*Livro: Módulo 2 Página 178 Números:1,2 e 3 

https://www.youtube.com/watch?v=8rN477IOTdw&list=PLwdEWy_e6Zd8VHhpOZ1uOf6Iw3rBAbjno
https://www.youtube.com/watch?v=4vc8Qx1TMaY&list=PLwdEWy_e6Zd8VHhpOZ1uOf6Iw3rBAbjno
https://www.youtube.com/watch?v=QV5trEQDrd4&list=PLwdEWy_e6Zd8VHhpOZ1uOf6Iw3rBAbjno
https://www.youtube.com/watch?v=A7fU_IuGdos&list=PLwdEWy_e6Zd8VHhpOZ1uOf6Iw3rBAbjno
https://www.youtube.com/watch?v=jfEykomixcU&list=PLwdEWy_e6Zd8VHhpOZ1uOf6Iw3rBAbjno
https://www.youtube.com/watch?v=V0n2yr-ifQ4&list=PLwdEWy_e6Zd8VHhpOZ1uOf6Iw3rBAbjno
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                                                    Matemática  

Em Casa- Lista de Matemática 

*Passe as atividades a seguir para o caderno,faça o cabeçalho 

pule 3 linhas ,copie e responda com atenção; 

1-Arme e efetue: 

 

2-Resolva os problemas: 

Problemas de multiplicação 

a- Em uma caixa há 45 limões. Quantos limões caberão em 7 caixas. 

Cálculo                                                          Resposta 

 b-Antônio tem 6 dezenas de bolas de gude e seu irmão tem quádruplo. 
Quantas bolas de gude tem o irmão de Antonio? 

Cálculo                                                          Resposta 

 

c-Gabriela tem 20 sacos, com 35 balas em cada um. Quantas balas 
Gabriela tem ao todo? 

Cálculo                                                          Resposta 

 



 d-Uma costureira comprou 8 peças de tecidos, com 30 metros cada 
uma. Quantos metros de tecidos a costureira comprou? 

Cálculo                                                          Resposta 

e-Em uma sala há 5 prateleiras com 168 livros cada uma. Quantos 
livros há na sala? 

Cálculo                                                          Resposta 

 

                                               história 

Lista de História 

1-Assinale V ou F nas questões a seguir: 

a-(  ) Durante os primeiros anos do descobrimento, os nativos foram 

tratados "como parceiros comerciais", uma vez que os 

interesses portugueses voltavam-se ao comércio do pau-brasil, 

realizado na base do escambo.  

 b-(  ) Os indígenas consideravam os europeus amigos ou inimigos, 

conforme fossem tratados: amistosamente ou com hostilidade.  

c-(  ) Com o passar do tempo, e ante a necessidade crescente de mão 

de obra dos senhores de engenho, essa relação não sofreu alterações.  

d- (  ) Com a instalação do governo-geral, em 1549, intensificou-se 

a escravidão dos indígenas nas diversas atividades desenvolvidas 

na colônia, gerando constantes conflitos. 

e- (  ) Os portugueses se surpreenderam com a cultura diferente dos 

indígenas; 

f-(  ) Os indígenas que viviam no Brasil erão chamados de povos 

Nativos; 

g- (  ) Antes da chegada dos europeus, os indígenas não estabeleciam 

limites fixos para o território. Eles viajavam muito, para lugares 

distantes de suas aldeias, para caçar, pescar e buscar recursos 

naturais. 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/8706
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/2407
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/2431
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/2434
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/8728
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/8735


h-(  ) Todos os povos indígenas brasileiros ocupavam o território do 

mesmo modo. 

i-(  ) Indígenas e não indígenas dividiram seus territórios pacifica- 

mente, sem conflito ou guerras, ao longo dos séculos. 

j-(  ) Cada povo indígena brasileiro ocupava um território, conhecia a 

geografia e cuidava da natureza de um modo próprio. 
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                                                   Ciências  

Em Casa 

1-Passe para o caderno as atividades a seguir,pesquise nas páginas: 

178 ,184 e 186 no Módulo 2 

Observação:Faça o cabeçalho,pule 3 linhas e comece a copiar; 

Capriche na letra e não se esqueça de dá respostas completas; 

1-Quem foi Oswaldo Cruz? 

R- 5 linhas 

2-O que é penicilina? 

R- 5 linhas 

3-Quem fez a descoberta da penicilina? 

R- 2 linhas 

 4- Leia o texto a seguir com atenção e responda as 

questões:(RECORTE O TEXTO E COLE NO CADERNO) 

Os fungos e as bactérias são os principais decompositores na 

natureza e têm um importante papel na reciclagem de nutrientes 

orgânicos, fundamentais no equilíbrio da natureza. 

   Na natureza também há os fungos parasitas, que causam doenças 

em animais e plantas. Algumas espécies de fungos são utilizadas na 

produção de alimentos, bebidas e medicamentos.  

   As bactérias são seres muito pequenos que, em sua maior parte, 

não podem ser vistos a olho nu. Apesar de seu tamanho, elas se 

multiplicam em grande velocidade, e, muitas delas, conhecidas 

como germes, são prejudiciais à saúde do homem, pois podem 



causar inúmeras doenças. 

  Elas se encontram por toda parte, e há milhares delas no ar, na 
água, no solo e, inclusive, em nossos corpos. Contudo, nem todas 
são maléficas, há aquelas que desempenham papéis extremamente 
úteis para muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos. 

a- Cite 3 fungos,que encontramos na natureza? 

R- 3 linhas 

b-Onde encontramos as bactérias? 

R- 5 linhas 

c- O que são bactérias? 

R- 5 linhas 

5-O que é matéria orgânica? 

R- 5 linhas 

                                                  Geografia 

Em Casa 

1 Livro :Atividades Complementares Páginas: 108 e 109; 

2-Passe a lista a seguir para o caderno,antes faça o cabeçalho,pule 

três linhas e comece a copiar os exercícios; 

Lista de Geografia 

1-Pesquise e informe: 

a-Em qual região do Brasil se localiza Brasília? 

R:2 linhas 

b-Quem são os candangos? 

R:4 linhas 

c-Informe os estados e as capitais da região Centro-Oeste; 

R:4 linhas 

e-Quais são as regiões brasileiras? 



R:3 linhas 

f-Quais são os três podres que formam o governo brasileiro? 

R:3 linhas 

g-O que é Constituição Federal? 

R:4 linhas 

 

                                                   Matemática 

Em Casa 

1- Livro :Atividades Complementares Páginas:  56 a 58; 

2- Destacar os sólidos das páginas 277 a 287,montar e fotografar ,as 

fotos serão avaliadas em (0,5 pontos); 

3- Cole o desafio a seguir no seu caderno e resolva; 
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                                                  Arte 

Em Casa 

1-Ilustre os trechos destacados na música a seguir: 

Aquarela 

Toquinho e Vinícius 
 
Numa folha qualquer 
Eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo... 

Corro o lápis em torno 
Da mão e me dou uma luva 
E se faço chover 
Com dois riscos 
Tenho um guarda-chuva... 

Se um pinguinho de tinta 
Cai num pedacinho 
Azul do papel 
Num instante imagino 
Uma linda gaivota 
A voar no céu... 

Vai voando 
Contornando a imensa 
Curva Norte e Sul 
Vou com ela 
Viajando Havaí 
Pequim ou Istambul 
Pinto um barco a vela 
Branco navegando 

https://www.letras.mus.br/toquinho-vinicius/


É tanto céu e mar 
Num beijo azul... 

Entre as nuvens 
Vem surgindo um lindo 
Avião rosa e grená 
Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar... 

Basta imaginar e ele está 
Partindo, sereno e lindo 
Se a gente quiser 
Ele vai pousar... 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um navio 
De partida 
Com alguns bons amigos 
Bebendo de bem com a vida... 

De uma América a outra 
Eu consigo passar num segundo 
Giro um simples compasso 
E num círculo eu faço o mundo... 

Português \Produção de texto 

Em Casa 

1-Rever o livro de Atividades Complementares; Página: 04 a 36; 

*Passe as atividades a seguir para o caderno, faça cabeçalho pule três 

linha e copie com capricho, lembre-se de obedecer as linhas 

caligráficas; 

Lista de Português 

1-Use CE ou SE para completar as palavras: 

Recorte o quadro e cole no caderno 



 

2-Agora escreva as palavras em ordem alfabética; 

3-Escolha palavras do quadro e forme 2 frases: 

a- Afirmativa 

b-Negativa 

c-Exclamativa 

d- Interrogativa 


