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 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

2

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
b) Roda____do
c) U____bigo
d) Ca____to
e) E____feite
f) E_____brulho

g) e_____pada
h) si_____bólico
i) ma_____ga
j)bo_____dade
k) a____tigo
l) fu_____do

 AULA 3
Leia o poema de Elias José

3

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
Dígrafos
Nas palavras brilhavam, cachimbo e essa aparecem duas letras juntas (LH , CH , SS ) que
representam um único som.
Quando, em uma mesma palavra, duas letras representam um único som, elas formam um dígrafo.

Dígrafo é um grupo de duas letras que representam um único som.
Os principais dígrafos são:
CH cheio

RR guerreiro

LH mulheres

RR girassol

NH sonhar

SC nascer

Gu sangue

SÇ desça

QU mosquito

XC exceto

Também são dígrafos os grupos:
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am- em -im -om -um
an- en- in- on- un

Eles são dígrafos porque representam vogais nasais:
campo , Santo
sempre, mente
limpo, lindo
sombra, tonta
algum, imundo

Os dígrafos RR, SS , SC , SÇ , XC ficam sempre em sílabas separadas.
Cigarra –

CI – GAR-RA

osso - OS-SO
nascido – NAS-CI-DO
cresça – CRES-ÇA
exceção - EX-CE-ÇÃO
Os dígrafos CH ,NH,LH, GU, QU não se separam.
chuva – CHU - VA
dinheiro – DI- NHEI- RO
folhagem – FO- LHA- GEM
fogueira – FO – GUEI- RA
quilo – QUI- LO

Nas palavras em que as duas letras são pronunciadas, os grupos GU, QU, SC e XC não são
dígrafos.
linguiça

nascer

tranquilo

exclamar

ATIVIDADES

1- Destaque os dígrafos, como no modelo.
gafanhoto - NH

galinha - ________

passo - ______

carro -__________

compressa - _____

chuvisco -_______

ilha - _______

nascido -________

assoalho -________

filhote -_________
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2- Escreva palavras com cada um desses dígrafos.
Ch__________________________________________________________
RR__________________________________________________________
LH__________________________________________________________
SS__________________________________________________________
QU__________________________________________________________
AULA 6

7

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 ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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;
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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
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_________

Descubra 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
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Veja outras situações em que os números estão presentes.



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
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 __________

d) 1200 ________

g) 98 __________

b) 6503 __________

e) 32 __________

h) 9828 ___

c) 136 _____

f)

100 _________
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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 _________
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
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21= 20 + 1
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.
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2 dezenas + 3 unidades=_________________________________________________________
1 dezena + 5 unidades=__________________________________________________________
1 dezena + 8 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=_________________________________________________________

1-

representa 10 e

representa 1.

Que números estão representados em Material Dourado?

a)

b)

___________

c)

________ 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
PÃES PRODUZIDOS

5H00 6H00 7H00 8H00
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.

14



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

+

c)

9 9

8 7 1

5 7 2 0

g) 2 7 6 9

3 0 9 6

1 6 3 0

+1 5 8 5

d)

+

+

6 5 6

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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HISTÓRIA
AULA 1
Os seres humanos vieram da África
segundo a organização das Nações Unidas (ONU), a 193 países no mundo atualmente.
alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia.
em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre na Níger. Em outros, há uma língua
que predomina, como no Brasil.
Assim como os países, também são muitos os povos do mundo. Um povo pode viver somente
em um país ou espalhado pelo território de dois ou até mais países, como os curdos, povo
espalhado por Turquia, Irã, Iraque e Síria. Na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos
eles têm a nacionalidade chinesa.
Muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. nesse novo lugar
geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem uma nova língua e convivem com outro povo.
Elas também podem adquirir a nacionalidade do novo país, como muitos estrangeiros que vieram
morar no Brasil e hoje possui nacionalidade brasileira.
1- Podemos dizer que há somente um povo no Brasil? Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2- Você conhece alguém que deixou o Brasil para ir morar em outro país ou veio de outro país
para morar no Brasil? Conte um pouco sobre o que motivou essa mudança. Converse com
seus pais, esse pode ser o caso de seus avós, bisavós...
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
AULA 2
Povos nômades
Embora a divisão do mundo em países seja familiar para a maior parte das pessoas no planeta,
é um acontecimento recente na história da humanidade. Por milhares de anos, os países não
existiram.
Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na
África. Eles não tinham um território fixo e se mudavam constantemente, ou seja, era um nômades.
Esses povos:
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Viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais;



partiu para novas terras em bolsas de alimentos ou de segurança quando era ameaçados
por outros grupos humanos;



fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e usavam para caçar preparar
a comida, coletar produtos e lutar contra inimigos;



moravam em cavernas ou em moradias feitas de peles, palha, madeiras, entre outros.
Família de beduínos de Touggourt, na Argélia, diante de
sua tenda e de seus camelos, no deserto do Saara, Franz
Lemmens/ SuperStock

1- Pesquisa o significado da palavra nômade.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2- Quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas em nossos
dias?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
GEOGRAFIA
AULA 1
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
AULA 2
Observe o mapa regional do Brasil.
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Relacione as imagens da coluna da esquerda com suas respectivas regiões.
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ALUNO_____________________________________________________________
CIÊNCIAS
AULA 1
Equinócio
No dia 21 de março, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, tendo
o dia e a noite a mesma duração na maior parte dos lugares da Terra. Daí o nome "equinócio"
(noites iguais aos dias). Nesse dia, no hemisfério norte, é o equinócio de primavera - e no hemisfério
sul, o equinócio de outono.
No dia 23 de setembro, ocorre o contrário: é o equinócio de primavera no hemisfério sul - e o
equinócio de outono no hemisfério norte.
Solstício
Os solstícios ocorrem nos dias 21 de junho e 21 de dezembro. No dia 21 de junho, os raios solares
incidem perpendicularmente sobre o trópico de Câncer, situado a 23o 27, 30,,, no hemisfério norte.
Nesse momento ocorre o solstício de verão nesse hemisfério. É o dia mais longo e a noite mais
curta do ano, que marcam o início do verão. Enquanto isto, no hemisfério sul, acontece o solstício
de inverno, com a noite mais longa do ano, marcando o início da estação fria.
Já no dia 21 de dezembro os raios solares estão exatamente perpendiculares ao trópico de
Capricórnio, situado a 23o 27, 30,,, no hemisfério sul. É o solstício de verão no hemisfério sul. Nesse
dia, a parte sul do planeta está recebendo maior quantidade de luz solar que a parte norte,
propiciando o dia mais longo do ano e o início do verão. No hemisfério norte, acontece a noite mais
longa do ano. É o início do inverno.

1- Qual é o significado de equinócio?_____________________________________________
________________________________________________________________________
2- Qual é a estação no hemisfério sul durante o equinócio?___________________________
3- Quando ocorre a noite mais longa do ano no hemisfério norte é o início de qual estação?
________________________________________________________________________
4- O dia mais longo do ano no hemisfério sul é devido ao solstício de verão. Essa afirmação
está: (

) correta

(

) errada
21

AULA 2
Veja a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia
Surto: acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma
região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o
esperado pelas autoridades. Em algumas cidades (como Itajaí-SC), a dengue é tratada como surto
(e não como epidemia), pois acontece em regiões específicas (um bairro, por exemplo).
Epidemia: a epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia
a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, a epidemia a nível
estadual acontece quando diversas cidades têm casos e a epidemia nacional acontece quando há
casos em diversas regiões do país. Exemplo: no dia 24 de fevereiro, vinte cidades haviam decretado
epidemia de dengue.
Pandemia: em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando
uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A (ou gripe suína)
passou de epidemia para pandemia quando a OMS começou a registrar casos nos seis continentes
do mundo. A aids, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia.
Endemia: a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada
como endêmica (típica) de uma região quando acontece com muita frequência no local. As doenças
endêmicas podem ser sazonais. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença
endêmica da região Norte do Brasil.
ATIVIDADES
1- H1N1 é uma doença que está presente em diversas regiões do Planeta Terra. É considerada
muito grave. Podemos classificá-la como:
(

) surto

(

) pandemia

(

) endemia

(

) epidemia

2- A febre amarela é uma doença que ocorre com maior frequência no Norte do Brasil.
Podemos classificá-la como:
(

) surto

(

) pandemia

(

) endemia

(

) epidemia

3- Em uma cidade constatou-se que a dengue está ocorrendo em um bairro específico.
classificá-la como:
(

) surto

(

) pandemia

(

) endemia

(

) epidemia

4- Em outra cidade constatou-se que a dengue está ocorrendo em vários bairros. classificá-la
como:
(

) surto

(

) pandemia

(

) endemia

(

) epidemia

5- Agora vamos tratar da Covid19. Uma doença que há um ano está aterrorizando o mundo.
classificá-la como:
(

) surto

(

) pandemia

(

) endemia

(

) epidemia
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AULA 3
Agora que sabemos o que é surto, epidemia, pandemia, endemia...
Também sabemos que para nos proteger os hábitos de higiene são fundamentais para nossa
proteção.
Veja.

Escreva aqui quais são as medidas protetivas, de higiene, que você e sua família estão
tomando para se protegerem da COVID19.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
AULA 4
A Dengue é uma doença muito perigosa e precisamos fazer nossa parte para nos proteger.
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Escreva aqui quais são as medidas protetivas, de higiene, que você e sua família estão
tomando para se protegerem da DENGUE.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ALUNO________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO FÍSICA
AULA 1
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AULA 2

AULA 3
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NOME DO ALUNO ____________________________________________________
ARTE
AULA 1
Observe a imagem abaixo.

Observe as obras acima. A primeira é uma obra de Ademir Martins, A segunda retrata a
obra "Abraço" do artista Romero Brito.
1- Qual obra foram usadas, principalmente, cores primárias?
(

) Aldemir Martins

(

) Romero Brito

2- Quais são as cores primárias usadas nessa obra?
________________________________________________________________________
3- Qual obra foram usadas cores secundárias?
(

) Aldemir Martins

(

) Romero Brito

4- Quais são as cores secundárias usadas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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