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LÍNGUA PORTUGUESA 

 AULA 1 

Leia a parlenda 

 

Observe as palavras sublinhadas no texto. Escreva as que rimam, conforme o modelo. 

Domingo – cachimbo 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Agora você vai rimar. 

a) Beleza___________________________________________________________________ 

b) Mudo ___________________________________________________________________ 

c) Diversões ________________________________________________________________ 

d) Flores ___________________________________________________________________ 

e) Mar _____________________________________________________________________ 

 
 AULA 2 
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1- Preencha os espaços com am, em, im, om ou um. 
a) ________baixo   e) ch_______bo 
b) Po______ba   f) c______prido 
c) Co_____po   g) l_______po 
d) T______pa   h) _____bigo 

 
2- Complete com M ou N 

a) Ca______ponesa   g) e_____pada 
b) Roda____do   h) si_____bólico 
c) U____bigo   i) ma_____ga 
d) Ca____to    j)bo_____dade 
e) E____feite   k) a____tigo 
f) E_____brulho   l) fu_____do 

 

 AULA 3 
 
Leia o poema de Elias José 
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a) No poema, alguns versos estão destacados. Escreva uma rima para cada palavra. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b) Para mostrar o que acha dos livros, o poeta faz várias comparações. A que ele compara 

um livro? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

AULA 4 

 

Leia o poema sobre a menina Ana Bela, Ela gostava de comida, mas de letras, nem tanto... 

Até o dia em que sua mãe encontrou uma solução... 
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1- Onde Ana Bela entendia de tudo? 

(    ) na mesa   (   ) na escola 

2- Na escola, Ana Bela não entendia nada de quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- Por que você acha que Ana Bela “não era muito sabichona”, como diz o poema? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4- O que a mãe de Ana Bela deu à menina para ela aprender o ABC? Assinale. 
 

 
 

 AULA 5 

Ainda sobre o poema Ana Bela Comilona... 

1- Leia as frases e assinale o significado das palavras destacadas. 

a) Minha mãe faz uma comida deliciosa. 

(    ) gostosa            (   ) ruim 

b) Eles juntaram tudo e fizeram uma maçaroca. 

(    ) confusão   (   ) misturada 

c) Minha bolacha favorita tem sabor de morango. 

(   ) biscoito   (   ) bala 

d) O professor dividiu 4 por 2 na lousa. 

(   ) juntar                         (   ) distribuir 

AULA 6 
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1- Texto narra história: 
(    ) de uma capivara que elogiava uma formiguinha. 
(    )de uma formiguinha que vivia feliz com os outros bichos. 
(    )de uma formiguinha que sofria humilhação. 
 

2- O que os outros bichos achavam da formiguinha? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

3- Então, o que é formiguinha decidiu fazer ? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4- O que é formiguinha descobriu no final da história? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

5- A história que você leu tem animais como personagens e traz um ensinamento no final. 
você sabe que tipo de texto é esse? Qual? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

AULA 1 

Sistema de numeração romano 

Os povos romanos usavam um sistema de numeração interessante para representar os números. 

Eles escolheram 7 letras do alfabeto e atribuíram valores a cada uma delas. 

 

Os números são formados pela combinação dessas letras. 

Conheça a escrita numérica romana até o 20. 

 

Observando os quadros acima, é possível destacar algumas regras desse sistema: 

 as letras I e X, que valem 1 e 10, respectivamente, podem se repetir até 3 vezes; 

 a letras V vale 5. Colocando I à esquerda, escrevemos 4 – IV. Então, o I colocado à esquerda 

do V indica que devemos diminuir 1.  

 Colocando I A direita de V, escrevemos 6 -VI. Então, o I colocada à direita do V indica que 

devemos tomar 1. 

 o mesmo acontece com o X, que vale 10. IX vale 9 e XI vale 11. 

Atividades  
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Faça a correspondência entre os números indo-arábicos e os números romanos. 

 

Escreva os números romanos que vem imediatamente antes e imediatamente depois. 

_______XII _________  _______ V ______ 

_______VII _________  _______XVIII______ 

_______XIX_________  _______X_________ 

Desculpa as quantidades que estão representadas em numeração romana. 

IV________  VIII__________ XIX________ 

XI________  XIV__________ II__________ 

AULA 2 

Sistema de numeração decimal  

O sistema de numeração que usamos no Brasil é o decimal. Nesse sistema, com apenas 10 

símbolos, é possível escrever qualquer número. 

Esses símbolos são chamados algarismos indo-arábicos porque foram criados pelos hindus e 

divulgados pelos árabes ao longo do tempo. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Os números estão em toda parte  

Veja outras situações em que os números estão presentes. 
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 O tempo médio que um bolo de chocolate leva para ficar pronto: 60 minutos. 

Nesse exemplo, usamos os símbolos 6 e 0 para representar o número 60. 

 

 a semana tem 7 dias. 

Nesse exemplo, usamos o símbolo 7 para representar o número 7. 

 

 o homem pisou pela primeira vez na lua no ano de 1969. 

Nesse exemplo, usamos os símbolos 1,9 e 6 para representar o número 1969. 

Atividades  

um responda. 

a) qual é a data do seu aniversário?________________________________________ 

b) qual é a sua idade?___________________________________________________ 

c) qual a sua altura?____   metros  e  _______   centímetros. 

d) qual é o número do seu sapato ?____________ 

escreva quantos algarismos há em cada número  

a) 7 __________ 

b) 6503 __________ 

c) 136 _____ 

d) 1200 ________ 

e) 32 __________ 

f) 100 _________ 

g) 98 __________ 

h) 9828 ___

 

AULA 3 

1- Represente as quantidades por meio de números  

a) Catorze________ 

b) Setecentos e trinta _______ 

c) Cento e vinte e oito _______ 

d) Cinquenta e oito _________ 
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e) Vinte_______ 

f) Dezesseis_________ 

g) Trezentos e dez________ 

h) Quatrocentos__________ 

i) Onze_____________ 

 

2- Com os algarismos 7 -9 -8, forme todos os números possíveis: 

a) com 2 algarismos não repetidos._________________________________________ 

b) com 3 algarismos não repetidos._________________________________________ 

c) 2 algarismos repetidos.________________________________________________ 

 

3- Os terceiros anos A e B estão envolvidos em um projeto de reciclagem. Os alunos 

recolheram papel, plástico e metais. Assim, ajudaram a preservar o meio ambiente. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de materiais recicláveis que as crianças recolheram na 

segunda-feira 

.  

a) que turma conseguiu coletar mais material para reciclagem?_____________________ 

b) que turma conseguiu coletar mais latas?_____________________________________ 

c) qual turma coletou mais papel?____________________________________________ 

 

AULA 4 

Sistema de numeração decimal - dezena  

No nosso sistema de numeração, usamos 10 algarismos que, combinados, podem representar 

qualquer número. 

Combinando os algarismos 1 e 2, por exemplo, podemos representar os números 12 e 21. 

12= 10 + 2 

21= 20 + 1      
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Essa é uma das características do sistema decimal de numeração. 

Chama-se decimal porque, nesse sistema, agrupamos de 10 em 10. 

Você já trabalhou com o material Dourado. Vamos relembrar como se representa a dezena. 

 

 

Em um número, cada algarismo ocupa um lugar, e esse lugar indica a ordem desse algarismo. 

observe o que acontece com o número 19. 

o 9 ocupa a primeira ordem, que és das unidades.    

o um ocupa a segunda ordem, que é a das dezenas. 

uma dezena + 9 unidades =19  

Lê-se: dezenove 

   

Indique a ordem de cada algarismo, o número correspondente e a sua escrita por extenso. Assim 

como modelo. 

 

 

2 dezenas + 3 unidades=_________________________________________________________ 
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1 dezena + 5 unidades=__________________________________________________________ 

1 dezena + 5 unidades=__________________________________________________________ 

5 dezenas + 7 unidades=_________________________________________________________ 

7 dezenas=____________________________________________________________________ 

9 dezenas + 9 unidades=_________________________________________________________ 

8 dezenas + 6 unidades=_________________________________________________________ 

6 dezenas + 5 unidades=_________________________________________________________ 

4 dezenas + 4 unidades=_________________________________________________________ 

2 dezenas + 9 unidades=_________________________________________________________ 

2- representa 10 e representa 1. 

Que números estão representados em Material Dourado? 

a) ___________       c) _____________ 

b) ________   d) __________ 

AULA 5 

Adição com números naturais 

As ideias básicas da adição são: juntar, reunir e acrescentar. 

Observe os exemplos. 
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   Juntar:  5 + 3 = 8 

 

Reunir: 7 + 4 = 11                                                     Acrescentar: 3 + 6 = 9 

Pela manhã uma padaria produz a seguinte quantidade de pães: 

HORÁRIO 5H00 6H00 7H00 8H00 

PÃES PRODUZIDOS 150 250 300 120 

Quantos pães a padaria produz até 8h00 da manhã? ________________________ 

Para responder a essa questão juntamos quantidades. Todas as vezes que, ao resolver uma 

situação, juntamos quantidades, usando a operação de adição. 

A ADIÇÃO ESTÁ ASSOCIADA ÀS IDEIAS 

DE JUNTAR, REUNIR, ACRESCENTAR. 

Propriedades da adição 

Observe alguns conceitos importantes que envolvem a operação adição.  

 

 Pense em um número natural qualquer. Some 34 a esse número. Qual é o resultado? 

Esse resultado também é um  número natural. 
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 Verifique o que acontece quando invertemos a ordem das parcelas. 

 

Observe:  

Trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. 

Em matemática, isso ficou convencionado como  

propriedade COMULATIVA da  adição. 

ATIVIDADES 

1. Efetue as operações e encontre os resultados. 

a)    3  7  5    e)   8  3  6  

+ 2  4  9     +   5   9  4  

                   

b)    5  2  1                                 f)   1  4  2  6 

   1  7  6                                       2  6  5  5 

 +    9  9                                    +     8  7  1 

 

c)   5  7  2  0                                g)  2  7  6  9 

  3  0  9  6                                     1  6  3  0 

+1  5  8  5                                   +    6  5  6 

 

 

d)   2  3  2  8                              h)  4  0  0  9 

  4  5  6  0                                    1  7  0  4 

+    7  0  7                                  +        1  2 

 

2. Usando a propriedade comutativa da adição, reescreva as adições. 

 

A) 9 + 5 + 2=_________________________________________________ 

B) 6 + 8 + 1= _________________________________________________ 

C) 3 + 7 + 4=__________________________________________________ 

D) 1 + 6 + 3=__________________________________________________ 

E) 4 + 3 + 9=__________________________________________________ 
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AULA 6   -  Ainda sobre adição 

 Veja o que acontece quando associamos as parcelas de modos diferentes. 

 

Associando-se às parcelas de uma adição de modos diferentes, a soma não se altera. 

Em Matemática, isso ficou convencionado como  

PROPRIEDADE ASSOCIATIVA DA ADIÇÃO. 

 Agora, vamos adicionar 0 (zero) há um número natural. 

138 + 0 = 138       OU    0 + 138 = 138  

Adicionando-se zero a qualquer número natural, o resultado é sempre o próprio 

número natural. em matemática, isso ficou convencionado como elemento neutro. O 

zero (0) é o elemento neutro da adição. 

ATIVIDADES 

1. Efetue as adições, aplicando a propriedade associativa. Veja o exemplo. 

 

a) 23 + 14 + 9 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) 18 + 7 + 9 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) 16 + 8 + 10 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) 35 + 12 + 26 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 

AULA 1 

Observe o mapa regional do Brasil. 

 

Relacione as imagens da coluna da esquerda com suas respectivas regiões. 
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ALUNO________________________________________________________________________

EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULA 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
1. Leia e confeccione o brinquedo.  
Vamos trabalhar um pouco de coordenação motora?  
Você pode confeccionar um brinquedo utilizando os seguintes materiais: duas garrafas pets, 
barbante, dois tubos de canetas ou palitos de churrasco.  
Observe as imagens. 

 

Confecção do material:  
Cortar dois pedaços de barbantes com 120 centímetros, dar um nó em uma das pontas.  
Passar o barbante de 120 centímetros por dentro do tubo da caneta. Tirar a tampa da garrafa.  
Como executar a atividade:  
Tentar acertar a boca da garrafa segurando o barbante, ora com a mão esquerda, ora com a mão 
direita.  
Aumentando o grau de dificuldade:  
1. Colocar uma cadeira, se posicionar atrás da cadeira e tentar acertar a boca da garrafa.  
2. Subir na cadeira colocar uma garrafa do lado direito e outra do lado esquerdo, tentar acertar as 
2 bocas das garrafas ao mesmo tempo, como mostra a figura 2.  
3. Ao final, descrever a atividade realizada, tirar foto ou filmar e enviar para o professor. 

AULA 2  

 
ESPORTES DE REDE  
Um dos esportes de rede é o tênis de mesa, que pode ser jogado individualmente ou em duplas. 
Para ser jogado, precisa de uma mesa medindo 274 cm de comprimento, 152,5 cm de largura e 
76cm de altura. Tem duas hastes colocadas nas laterais para prender uma rede que divide a mesa. 
O tênis de mesa é um esporte olímpico e tem como grandes representantes mundiais, os orientais. 
 
Vamos construir nossos materiais? Para jogar tênis de mesa?  
Para confeccionar nosso próprio material, precisaremos de uma caixa de papelão, tesoura, e 
folhas de jornal, revista ou outro papel.  
Recortar o papelão em forma de uma raquete, como na figura abaixo: 
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Fazer uma bola de papel do tamanho da sua mão fechada. 

 

Realizar os educativos de tênis de mesa citados abaixo:  
I. Colocar a bola de papel sobre a raquete, segurar a raquete com as duas mãos e quicar a bola 
sobre a raquete sem deixá-la cair.  
II. Colocar a bola de papel sobre a raquete, segurar com a mão direita, quicar a bola sobre a raquete 
sem deixá-la cair. Fazer a mesma coisa com a mão esquerda.  
III. Colocar a bola de papel sobre a raquete, segurar com a mão direita, quicar a bola sobre a raquete 
sem deixá-la cair caminhando para frente. Fazer a mesma coisa com a mão esquerda.  
IV. Colocar a bola de papel sobre a raquete, segurar com a mão direita, quicar a bola sobre a 
raquete sem deixá-la cair caminhando para trás. Fazer a mesma coisa com a mão esquerda.  
Ao final, descrever a atividade realizada, tirar foto ou filmar e enviar para o professor. 

AULA 3 

JOGO DAS CINCO MARIAS  
Você conhece o jogo de cinco Marias?  
Você sabia que este jogo é muito antigo e que nossos pais e avós jogavam?  
O jogo de cinco Marias pode ser jogado sozinho ou com outras pessoas.  
Para jogar precisaremos de cinco pedras pequenas de 2 a 3 cm cada uma. 

 

Regras para jogar:  
I. Jogar todas as pedras no chão e pegar uma delas sem tocar nas outras; jogar uma pedra para 
cima, enquanto pega uma pedra não chão, sem deixar cair a pedra que jogou para cima vai repetir 
essa ação até pegar as quatro pedras.  
II. Novamente, jogar as cinco pedras no chão e pegar uma, sem encostar nas outras pedras; 
repetir a etapa anterior, só que pegará duas pedras de cada vez.  
III. Repetir tudo, mas desta vez pegando uma pedra e depois as três restantes ao mesmo tempo.  
IV. Repetir tudo, mas desta vez jogar uma para cima, pegar as quatro pedras restantes de uma só 
vez, pegar a pedra que estava no ar sem deixar cair nenhum.  
3. Após você jogar cinco Marias, descreva a atividade realizada, tire foto ou faça uma filmagem para 

enviar ao seu professor. 

AULA 4 
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NOME DO ALUNO ____________________________________________________  

ARTE              AULA 1 

Elementos da linguagem visual: ponto, linha e forma  
O PONTO.  
O ponto é o elemento mais simples dentro da produção artística visual. É a menor parte dos 
elementos que compõem uma obra artística visual. São considerados pontos um pequeno círculo, 
um quadrado ou uma mancha. Um dos movimentos artísticos que mais valorizou o ponto foi o 
Pontilhismo.  
Observe obras de arte com a técnica do pontilhismo: 

 

Ponto, Pontilhismo e Pixels.  
O Pontilhismo é uma técnica de pintura feita de pequenos pontos que se juntam e formam um 
desenho inteiro.  
Pixel é uma técnica na qual a imagem é feita de quadradinhos, que lembra o pontilhismo. Os pontos 
quadrados e digitais são utilizados para criar imagens que se movimentam, a conexão mais 
profunda entre eles acontece por formarem algo maior usando os pontos.  
A conexão entre o Pontilhismo e os pixels.  
O pontilhismo é o criador de tudo com pixels que vemos, além de outros. A conexão entre eles é 
grande e dão uso do item igual em tudo. Sem o pontilhismo, muitas coisas tecnológicas não 
existiriam já que suas telas têm a utilização de pontos.  
Fonte: http://artesdaprofana.blogspot.com/2017/03/pontopontilhismopixels.html       Observe as figuras: 

 



 22 

1. Vamos exercitar!  
Vamos fazer um exercício para compreender como ocorre o processo de pintar uma imagem com 
pontos.  
Transfira a imagem para o quadriculado. 

 

AULA 2 

Ainda sobre pontilhismo. 

Crie um desenho com sua imagem preferida no quadriculado abaixo: 
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AULA 3 

A linha traço é um ponto em movimento ou a junção de vários pontos bem próximos uns do 
outros, justapostos ou seguidos.  
Pode apresentar diferentes espessuras: grossa, fina, contínua, colorida, firme, fraca, interrompida, 
etc. Assim como há alguns tipos de linhas diferentes:  
Observe a figura: 

 

FAÇA UMA COMPOSIÇÃO USANDO AS LINHAS ACIMA. 
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AULA 4 

A FORMA.  
As formas, ou figuras, são construídas pela utilização das linhas que são ajustadas de maneira a 

criar um espaço organizado sobre uma superfície. As formas podem ser geométricas ou orgânicas. 

 

Formas orgânicas – são formas limitadas por linhas curvas, inspiradas nas formas encontradas na 
natureza.  
Observe as imagens: 
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FAÇA UM DESENHO USANDO FORMAS ORGÃNICAS. 
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ALUNO_____________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 

AULA 1 

Como o solo é formado ? 

O solo é formado por diferentes tipos de rocha. Com o passar do tempo, essas rochas são 

fragmentadas pela ação do vento, da chuva, das mudanças de temperatura das raízes das plantas. 

Os fragmentos dessas rochas, quando ficam bem pequenos, formam areia e argila, que são ricas 

em sais minerais. Então, elas se juntam ao ar, a água, aos restos de animais e vegetais e formam 

o solo. Esse processo não é rápido. É preciso passar muitos anos para o solo se formar. 

 

1- Como o solo é formado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- O que causa a fragmentação das rochas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3- Os fragmentos de rochas, bem pequenos, o que formam? 

________________________________________________________________________ 

4- Afirmar que o solo demora muitos anos para se formar é verdadeiro? 

________________________________________________________________________ 

AULA 2 

Os solos podem ser: 

 arenosos - formados principalmente por areias. por não segurarem a água da chuva são 

solos secos. 

 Argilosos - formados principalmente por argilas. não deixam a água passar com facilidade. 

são solos barrentos. 
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 Humíferos - formados principalmente por húmus, são solos escuros e ótimos para 

agricultura. 

 

1- Associe as duas colunas. 

(   )Formados por húmus.      (  a ) Arenosos 

(    )Solos secos. 

     (    )Ótimo para agricultura  (  b ) Argilosos 

(    )Solo barrento 

(    )Formado por argila.  ( c) Humíferos 

(    )Formado por areia. 

AULA 3 

 

 

1- A camada fértil do solo é composta por ______________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
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2. Quais são os nutrientes do solo? 

________________________________________________________________________ 

3. Explique como é feita a irrigação do solo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Quando o solo está pobre em nutrientes qual é o procedimento para prepará-lo para 

agricultura?______________________________________________________________ 

5. Explique como é feita a aragem do solo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

AULA 4 

 

1- Quando ocorre a erosão do solo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- O que é preciso fazer para evitar a erosão do solo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


