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ATIVIDADES PORTUGUÊS 

Estudo de texto 

 

Campo de Experiência:  (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 
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ATIVIDADES PORTUGUÊS 

                  

Campo de Experiência: EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no 

contexto da frase ou do texto. 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-as das 

datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade. 
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Campo de Experiência: (EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas 

escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da 

comunidade. 
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Campo de Experiência: Campo de Experiência: Aprender e nomear as letras do alfabeto, reconhecer a 

ordem alfabética e sons iniciais das palavras 
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ATIVIDADE  MATEMÁTICA 
 

1 -Resolva os problemas. 

a) A professora confeccionou bandeirinhas para enfeitar a sala. 
Recortou 2 dúzias de bandeirinhas vermelhas, 5 dezenas de 
amarelas e 1 centena de brancas. Quantas bandeirinhas 
confeccionou ao todo? 
Resposta:_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Observe a tabela de preços e resolva:  
PRODUTO PREÇO 

PIPOCA R$ 1,00  
BOLO R$ 1,50  
CANJICA R$ 3,00  
PASTEL R$ 4,00  
 

Tenho R$ 15,00 para gastar na festa junina. Quero comprar 2 pipocas, 
1 bolo, 2 pastéis e 1 canjica. Será que tenho dinheiro suficiente? Terei 
troco? 

 

Resposta:........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: LER ESCREVER E COMPREENDER OS NÚMEROS NO DIA A DIA. 
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2- Ajude os alienígenas a chegar a sua nave. Para encontrar o 

caminho resolva as operações multiplicativas abaixo e pinte os 

resultados. 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

3- Resolva as operações. 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

 

4- Efetue as operações abaixo. 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

4- Efetue as operações abaixo. 
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                                  CIÊNCIAS 
 Professora: Silvana de Oliveira Borges 

 Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc  

                                         Cadeia alimentar dos seres vivos 

 O homem, os outros animais e as plantas precisam de alimentos para viver.  

•As plantas verdes (isto é, aquelas que possuem clorofila) e algumas bactérias conseguem produzir o 

próprio alimento.  

•Os demais seres vivos alimentam-se de outros seres vivos. Por exemplo: a aranha come os insetos, 

que comem as plantas.  

•Essa relação de dependência alimentar em que seres vivos se alimentam de outros seres vivos 

chama-se cadeia alimentar.  

Produtores: seres vivos que produzem seu próprio alimento. Exemplo: plantas verdes e algumas 

bactérias.  

 Consumidores: seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Exemplo: Coelho, veado, anta, 

cavalo, onça, cobras, lobo-guará, leão, porco, entre outros. 

Decompositores: seres vivos que transformam plantas e animais mortos em adubo natural 

(nutrientes para fertilização do solo). Exemplos: fungos e bactérias. 

Observe os quadros e as figuras: 

    Copie as perguntas e responda no caderno. 

1 - O que é uma cadeia alimentar? 

2 - Como são chamados os seres que fabricam seu próprio alimento? Dê exemplos: 

3 - Quais são os seres decompositores? Qual é a sua função? 

4 – Como são chamados os seres vivos que não fabricam seu próprio alimento? Dê exemplos: 
 

HISTÓRIA 

Campo de Experiência: Modo de vida dos animais. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF03CI04/ES) identificar características sobre 
o modo de vida. 
 

Campo de Experiência: A produção do marcos da memória: a cidade e o campo. 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); (EF03CI07/ES) Identificar semelhança e 
diferenças existentes entre comunidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc


 

Assista o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=j9odR1_rLxo&feature=emb_logo 

FESTA JUNINA 

 Todos nós sabemos que para uma Festa Junina ser boa de verdade ela tem que ter algumas coisas 
importantes para ser uma legítima festa de São João. Vamos citar abaixo algumas das principais ca-
racterísticas que toda Festa Junina que se preze tem que ter: 

Decoração  

A decoração da Festa Junina é muito importante. Sempre cheia de cores e elementos que remetem as 
nossas origens caipiras são essenciais. As famosas bandeirinhas são um item obrigatório, balões 
também são sempre usados para decoração. 

Comidas Típicas 

Tem gente que espera o ano todo para se deliciar com as mais variadas comidas típicas servidas nas 
Festas Juninas. São várias barracas servindo os mais diversos pratos doces e salgados, feitos com 
ingredientes característicos das fazendas. Com a evolução das Festas Juninas, hoje é possível 
encontrar uma gastronomia variada para atrair diferentes públicos, mas os clássicos e o tradicional 
nunca saem de moda. 

Fogueira 

Talvez seja o elemento mais clássico de qualquer Arraial de São João. Usadas para comemorar a 
chegada do solstício de verão pelas culturas pagãs nas Europa, as fogueiras chegaram por aqui 
carregadas de muito simbolismo. São obrigatórias em qualquer Arraial que que se preze. 

Vestuário 

Para festa ficar ainda mais divertida, as pessoas costumam entrar no clima e irem vestidas com seus 
melhores trajes caipiras. Uma roupa fácil de achar em qualquer armário, as pessoas podem criar seus 
próprios looks e se divertir. 

Música / Quadrilhas 

A música e a dança são elementos importantes em toda Festa Junina. A hora da quadrilha é sempre 
um dos momentos mais aguardados da festa. A quadrilha é um grande número de dança coletiva, onde 
as pessoas costumam dançar em pares e são conduzidas por músicas típicas, sempre com letras 
divertidas e ritmo alegre. 

Durante o resto da festa, além dessas músicas típicas, também é muito comum músicas regionais como 
o Sertanejo e o Forró para embalar a multidão animada noite a dentro. 

Jogos e Brincadeiras 

Toda Festa Junina tem que ter atrações para a criançada. Os jogos e brincadeiras são sempre muito 
populares, com brincadeiras simples que todos podem participar, muitas vezes oferecem prendas no 
final de acordo com seu desempenho. Como por exemplo a Pescaria, Jogo da Latas, Pau de Sebo e o 
sempre muito popular, Touro Mecânico. 

Hora da pesquisa: (Copiar e responder no caderno.) 

1 – Escolha uma comida típica da Festa Junina e escreva a receita. 

2 – Das músicas da Festa Junina, qual você mais gosta? Escreva a música no caderno. 

3 – Escolha um jogo ou brincadeira que faz parte da Festa Junina e escreva como ele é realizado.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=j9odR1_rLxo&feature=emb_logo
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                                  GEOGRAFIA 
        Professora: Silvana de Oliveira Borges 

                          Assista o link:      https://www.youtube.com/watch?v=5WKb9IBRGKU 

                                               Festas Juninas  

No Brasil, as festas juninas foram trazidas pelos portugueses. As festas caipiras, como também são 

conhecidas, são típicas da Região Nordeste. Por ter várias localidades na região onde chove pouco, a 

população dessas localidades se reunia todos os anos, no mês de junho, para agradecer quando as 

chuvas caiam na lavoura. Por isso as comidas típicas são feitas de milho e outros alimentos colhidos 

pelos agricultores (pipoca, paçoca, pé de moleque, pamonha, quentão, entre outros). O local onde 

acontecem as festas chama-se arraial, um espaço grande ao ar livre onde são montadas barraquinhas 

e acontecem as danças (quadrilha e forró). A maior festa junina do mundo acontece em Campina 

Grande (PB). Atualmente as Festas Juninas estão espalhadas por todo o Brasil com formatos 

diferentes, mas sempre lembrando a tradição Nordestina. 

1 - Responda de acordo com o texto: 

a) As festas caipiras, como são conhecidas são típicas de qual região? 

________________________________________________________________ 

b) Quem trouxe as festas juninas para o Brasil? 

________________________________________________________________ 

c)  A festa era realizada para agradecimento. O que eles agradeciam? 

________________________________________________________________ 

d) Qual o nome do local onde acontece as festas? 

________________________________________________________________ 

e) Como eram os espaços no arraial? O que havia? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2 – Desenhe um mapa da região nordeste com seus estados e cidades. 

Campo de Experiência:    Unidades político 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF04GE05 Distinguir unidades político- 

administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas 

Fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5WKb9IBRGKU


 

ALUNO(A)__________________________________________DATA: 

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): 

CONHECER AS FRUTAS EM INGLES. IDENTIFICAR AS FRUTAS EM INGLÊS. 

RELACIONAR AS FRUTAS EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 

 

1- VAMOS CONHECER AS FRUTAS EM INGLÊS ? 
ASSISTA AO VÍDEO. 
OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

APÓS OUVIR A PRONÚNCIA, FAÇA A CRUZADINHA AS FRUTAS ABAIXO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALUNO(A)__________________________________________DATA:  

NOME DA DISCIPLINA: ENGLISH 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU HABILIDADE (DO CURRÍCULO DO ES): 

CONHECER OS ANIMAIS EM INGLES. IDENTIFICAR OS ANIMAIS EM INGLÊS. 

RELACIONAR OS ANIMAIS  EM INGLÊS COM OUTROS ELEMENTOS. 

 
2-FAÇA O CAÇA PALAVRAS E ESCREVA O NOME DAS FRUTAS EM 
INGLÊS: 
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Orientações: 
Ler com bastante atenção a atividade proposta, e qualquer dúvida, entrar em contato com o professor 
via whatsapp no particular. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos de aprendizagem: Contribuir para a elaboração de um brinquedo. 

Habilidades:  

EF35EF04 – Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

 

ATIVIDADE (14/06/2021) 

Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

Dentro da pedagogia infantil, os jogos de construção são uma etapa de transição entre os jogos simbóli-
cos (faz-de-conta) e os jogos sociais (jogos de regra). Eles são de grande importância porque permitem à cri-
ança explicitar sua visão de mundo concretamente, revelando seu universo interior (medos, fantasias) por meio 
dessas construções. 

Fonte: Jogo de Construção e Criação | Acervo Educarede (aberta.org.br) 
 
 

Metodologia 
Esta atividade tem por objetivo fazer com que os alunos desenvolvam a criatividade e a capacidade de elabora-
ção e expressão, além de conscientizá-los sobre a importância da reciclagem de materiais. 

A atividade irá trabalhar a criatividade do aluno. 

Abaixo teremos algumas dicas de materiais e o aluno, terá que criar algum brinquedo com os materiais recicláveis 

que estiverem em casa. 

Use sua imaginação. 

 

Materiais: 

 
Para sua realização serão necessárias sucatas higienizadas, que podem ser trazidas pelas crianças: 

1. latas de alumínio; 
2. embalagens de caixa de leite; 
3. embalagens plásticas de garrafa (pet); 
4. tampinhas de garrafa; 
5. tubos e caixas de papelão; 
6. jornais e revistas; 
7. potes plásticos (manteiga, margarina) etc. 

 

https://www.aberta.org.br/educarede/2013/05/23/jogo-de-construcao-e-criacao/

