
Goiânia, 24 de agosto de 2020. 

Professora: _______________________Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Copie e responda no caderno de língua portuguesa. Faça o cabeçalho.  

 

Lembranças do Coração 
1- Qual é o nome da autora do livro? 

2-Para quem a autora dedicou essa obra? 

3-Escreva o nome de duas brincadeiras citadas no livro. 

4-Como eram as casas dessa rua? 

5-O que havia na pitangueira? 

6- Você tem alguma lembrança boa em sua coração? Desenhe 
uma. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

É UM GESTO DE AMOR.

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite!

_________________________________

COLAR NO CADERNO

1- Resolva as adições e subtrações, usando a reta numérica:

 

Goiânia, 24 de agosto 

Professora: _____________________

Aluno (a):________

Goiânia, 25 de agosto d 

e 2020. 

Professora: _________________________

É UM GESTO DE AMOR. 

m pode ser divertido. Aproveite! 

____________________________________________________________ 

COLAR NO CADERNO DE MATEMÁTICA 

, usando a reta numérica: 

 

de agosto de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

______________________________________ 

______Série:_____ 



 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

_________________________________________________________________ 

COLAR NO CADERNO DE MATEMÁTICA 

  1- Arme e efetue as adições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2- Escreva por extenso, o resultado de cada adição: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 



 --------------------------------------------------------------------
-------------------------

É UM GESTO DE AMOR.

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite!

Lista de Matemática

Copiar e responder no caderno

 O calendário, você irá recortar e colar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Escrevana ordem correta os meses do ano.

2- Escreva os meses que correspondem ao primeiro bimestre do 
ano. 

3- Escreva os meses que correspondem ao segundo trimestre do 
ano. 

  4- Escreva os meses que correspondem ao segundo semestre 
do ano. 

--------------------------------------------------------------------
------------------------- 

É UM GESTO DE AMOR. 

m pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Matemática 

Copiar e responder no caderno 

lar em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrevana ordem correta os meses do ano. 

Escreva os meses que correspondem ao primeiro bimestre do 

Escreva os meses que correspondem ao segundo trimestre do 

Escreva os meses que correspondem ao segundo semestre 

 



 

 

 

Lista de Língua Portuguesa 

O texto, você irá recortar e colar no caderno. Copiar as perguntas e responder no 

caderno 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1- Qual é a personagem principal do texto? 

 2- Quais instrumentos musicais a oncinha tocava? 

 3- O que os bichinhos faziam quando ela tocava? 

 4- Como a oncinha era? 

 5-Retire do texto: 

Um substantivo comum: 

Um substantivo no diminutivo: 

Uma palavra com três sílabas:  

Goiânia, 28 de agosto de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 


