
 

Goiânia, 14 de setembro de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

________________________________________________________________ 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA (Para casa) 
(COLAR NO CADERNO) 

1- Responda com os pronomes possessivos do quadro  e depois complete a 
cruzadinha: 

PRONOMES POSSESSIVOS 
 

 

 

1- O que Olavo me deu é _________________. 

2- O anel que tu ganhaste é ___________________. 

3- As flores que Renato deu á você são _________________. 

4- Os bombons que compramos são____________________. 

5- Os presentes que lhe dei são _______________________. 

6- Os sapatos que te emprestei, agora são __________________. 

7- Os prêmios que os garotos ganharam é de mérito _____________________. 

8- As pulseiras que mamãe me deu são ________________________. 

9- O que vos deram é _______________________. 

10- Tudo aquilo que elas ganharam são _____________________. 

delas – teus – minhas – meu – nossos – vosso – deles – 
suas - teu 



 

 
 
 
 2- Agora, é a sua vez de criar cinco frases com pronomes 
possessivos: 
 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



 

 

 
 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

_________________________________________________________________ 

Atividade de Língua Portuguesa (PARA CASA) 
(COLAR NO CADERNO) 

 1- Releia os quadros explicativos das páginas 64 e 65 do módulo 3 e complete as 
frases com os pronomes demonstrativos adequados. 

a) _________________ livro na minha mão, ganhei da mamãe.                  

b) _________________ pulseira no seu braço, é muito linda!                       

c) _________________ caneta na mão do seu amigo, é vermelha.              

 

2- Complete as frases, usando as palavras do quadro, dando concordância 
nominal: 

 

 

 

a) Vovó fez um bolo de cenoura muito _______________________. 

b) Aline começou um curso de ____________________ para depois fazer a 
viagem.  

c) Fui comprar o sapato mas não tinha do meu ________________________. 

d) Domingo fomos ao clube e foi um dia ________________________. 

e) Ana ajudou a Vitória, pois a mesa estava muito ______________________. 

f) Apesar das irmãs serem ________________________, elas são gêmeas. 

Goiânia, 15 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 

Incrível – gostoso – pesada – inglês – diferentes - 
número 



 

 

  É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Atividade de Ciências  (Para casa) (COLAR NO CADERNO) 

Entrevista da página 206 

1- Nome do entrevistado? 

_________________________________________________________ 
2- Como você escolheu essa profissão? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2- Quais cursos você fez para se tornar um profissional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3- Como é o dia a dia do seu trabalho? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4- Você gosta do seu trabalho? Por quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Goiânia, 15 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 


