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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Habilidades: EF15LP03 – Localizar informações explícitas em textos. 

 

EF35LP01 – Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 

fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

EF01LP09: Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 

iniciais, mediais e finais. 

 

Encontros Vocálicos: é a junção de duas ou mais vogais na mesma palavra. 

 

 



Os encontros vocálicos são classificados como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos treinar? 

1 – Retire as palavras da árvore e escreva-as na coluna correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Encontre 10 encontros vocálicos no caça palavras abaixo e classifique-os: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo no livro PAES. 

1. Leia o texto da página 80, responda as questões 1e 2 e na página 81, as 

questões 3 e 4 no livro. 

2. Responda no livro na página 82 as questões 1,2 e 3 e na página 83, apenas a 

questão 1. 

3. Na página 85, observe as capas dos clássicos infantis e respondam as 

questões de 1 à 5 no caderno. 

4. O Gênero textual em estudo, é o cartaz. Agora é a sua vez! Crie no caderno 

um lindo cartaz para o Dia do Livro Infantil que será no dia 18 de abril. 

Caprichem para chamar à atenção do maior número de pessoas. 

 

 

 

 

 



                                        ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

DATA: 26/04 à 07/05/2021 

              

                           VALOR RELATIVO DO NÚMERO 

Valor relativo: é o valor que o algarismo tem de acordo com a 

posição que ele ocupa no número. 

EXEMPLO: 

 

DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

EXEMPLO: 

2342= 2000+300+40+2 

1- Encontre o valor relativo dos algarismos: 

A-  3 4 5 7              B- 6 2 4 5             C- 1 3 7 2        D- 8 9 6 4  

2- vamos decompor os números: 

A- 987= 

B- 3542= 

C- 1245= 

D- 765= 

 

 

 

 



ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO 
 

 

 

                               

Páginas; 22 ( Nº 1,2,3 ) 
                23 ( Nº 4 somente as letras B e D ( Nº 5 ) 
OBS: responder no livro didático. 

3- Vamos interpretar os problemas com atenção: 

A- Uma fábrica quer produzir neste mês 3.000 pares de sapatos. Se já 

produziu 1.925, quantos pares ainda falta produzir para atingir a meta? 

 

 

      

                                                                                                            

B- A final de um campeonato de futebol foi  disputado em duas 

partidas. A primeira teve um público de 42.721 pesoas, e a segunda 

e 55.294 pessoas. Quantas pessoas a segunda partida teve a mais 

que a primeira? 

             

                                                                                             

C- Em um show sertanejo compareceram 30.428 pessoas. Algumas 

pagaram, outras foram convidadas. Se o número de pagantes foi  

de 28.290 pessoas, quantas poas foram convidadas? 

 

 

 



 

1- Patrícia deseja comprar uma máquina de lavar roupa. Ela pode 

optar por um dos seguints modelos: 

 

Modelo A                            Modelo B             Modelo C  

R$ 1.300,00                     R$ 1.255,00           R$ 1.320,00 

Modelo E                           Modelo D 

R$ 1.298,00                       R$ 1.435,00 

A- Qual é o preço do modelo mais caro? 

B- E o do modelo mais barato? 

C - Qual é a diferença do preço entre esses dois modelo? 

D – Quanto o modelo D custa a mais do que o modelo B? 

E – Patrícia tem R$ 2.000,00 e que comprar o modelo D, quanto vai 

receber de troco? 

F- Qual o total de todos os modelos juntos? 

                      ATIVDADE NO LIVRO DIDÁTICO 

   

 

                               

Páginas: 27 ( Nº 1,2,3 ) 

              45 ( Nº 1,3 ) 

 



CIÊNCIAS 

 

HABILIDADES: EF04CI03 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou 

resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o 

cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 

 

 TRANSFORMAÇÕES DOS MATERIAIS 

 

Os materiais se modificam ao longo do tempo. As mudanças podem ser provocadas pelo 

ser humano, por outros seres vivos, ou por outros fatores, como a ação da água, do vento, 

do gelo e do fogo. 

     As transformações nos materiais podem ser reversíveis ou irreversíveis. 

 

TRANSFORMAÇÕES REVERSÍVEIS: 
 
Nas transformações reversíveis, o material pode voltar a ser como era antes da mudança. 

As mudanças de estado físico são exemplos de transformações reversíveis. Observe 
as fotografias abaixo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

A fôrma contêm água no        Depois de ficar no congelador           Fora do congelador, os cubos 

  

                                               A água passa para o estado              de gelo derretem e voltam 

                                               Sólido e se transforma em gelo.          Ao estado líquido. 

 

                   

 

 

     O aquecimento faz o 

chocolate derreter.      O 

chocolate derretido é 

colocado em fôrmas.                      

O chocolate desta barra será 

usado para fazer bombons.                

Quando esfria, o chocolate 

endurece no formato desejado. 

Os bombons podem ser 

derretidos novamente.   



                                TRANSFORMAÇÕES IRREVERSÍVEIS: 

 
As transformações irreversíveis não podem ser desfeitas. 

Isso significa que, após a transformação, o material não 

voltará mais a ser como ante. 

Acompanhe a seguir exemplos de transformações 

irreversíveis. 

 As características dos alimentos mudam conforme eles são 

aquecidos e cozidos. Uma vez cozido, o alimento não fica cru 

novamente. 

 O apodrecimento de materiais, como a madeira e os alimentos, é chamado decomposição. 

Podemos observar esse processo, por exemplo, ao acompanhar o apodrecimento de fruta.   

 

  A queima de materiais, como o papel e a madeira, é 

chamada combustão.    

Depois de queimados, os materiais geralmente se 

transformam em cinza e fumaça. 

 
 

A formação de ferrugem é um natural que acontece com 

O ferro em contato com o gás oxigênio do ar e com água. 

 

 

                                                    

 

                                                       ATIVIDADES 

 
1) Qual é a diferença entre transformações reversíveis e irreversíveis? 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

2) Escreva se a transformação é reversível ou irreversível: 

 
a) Queima de papel? _____________________________ 

b) O azedamento do leite? _________________________ 

c) Enferrujamento da palha de aço? __________________ 

d) Ferver a água?_________________________________ 

e) Amassar uma latinha de alumínio? _________________ 

f) Congelamento da água? _________________________ 

g) Dissolução do açúcar em água? ___________________ 

h) Ovo cozido? ___________________________________ 

 

3) A mãe de Paulinha estava preparando o almoço. Ela queria preparar algo diferente 

no cardápio.  



 

4) Ao quebrar os ovos para preparar a receita, achou interessante a característica deste alimento.   
A gema e a clara eram bem molinhas e viscosas. Depois de um tempo, na panela, percebeu que 
ele já tinha não tinha as mesmas características de antes. O que ocasionou essa mudança? 
Perguntou Paulinha. Mas, o pior ainda estava por vir...  
Ao ler novamente a receita percebeu que o ovo deveria estar cru, não cozido. E agora??? O que 
fazer?! Será que é uma transformação reversível!? Vamos ajudar a desvendar as questões... 

         Observe as imagens e responda as questões: 

       
                                                                                                    

 

 

 

 
 
   
  a) O ovo cru ainda pode ser transformado em ovo cozido? 

R:_________________________________________________________________________ 
 

           b) Quais características podemos perceber no ovo cru? 
R:_________________________________________________________________________ 
 

c) O ovo cru pode virar um ovo cozido? Como? 

R:_________________________________________________________________________ 
 

d) E o ovo cozido, pode voltar a ser um ovo cru? Por quê? 

R:__________________________________________________________________ 
 
 

                                                              HISTÓRIA 
 

HABILIDADES: EF04HI02/ES Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo 

os sentidos dos processos históricos que envolvem a humanidade (nomadismo, desenvolvimento 

da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.)                                                                    

                                                           

                                 UM NOVO LUGAR PARA VIVER 

 

       COM O PASSAR DO TEMPO FOI OCORRENDO A NECESSIDADE DE ALGUNS 

GRUPOS E POVOS SAIREM DE SUAS CIDADES, REGIÕES E ATÉ DE SEUS PAÍSES. 

       QUANDO O LUGAR JÁ NÃO OFERECIA AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA 

UMA PESSOA VIVER, ELA PROCURAVA UM NOVO LUGAR PARA MORAR, DENTRO 

DO PRÓPRO PAÍS OU EM OUTRO. 

         FOI A PARTIR DAÍ QUE COMEÇAMOS A OUVIR FALAR SOBRE OS 

EMIGRANTES, IMIGRANTES. 

      



                         

Eles emigraram ou imigraram? Vamos ver os conceitos: 

Emigrante, é aquele que emigra, ou seja, vai embora de um país para viver em outro. 

Imigrante, é aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. 

1) DESCUBRA O NOME DE ALGUNS POVOS QUE VIERAM PARA O NOSSO PAÍS 
COMO IMIGRANTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) DE ACORDO COM O TEXTO AB AIXO, RESPONDA: 
 

 
 

 

a) O que aconteceu a cerca de 180 anos atrás? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B) O que foi oferecido aos imigrantes alemães e italianos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  



 

c) O que os colonos Italianos cultivaram no Rio Grande Do Sul? E com o objetivo de que 

produção? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Habilidades: 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.                                                                      

 

 



 
 

 
 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

HABILIDADES: (EF03EF/ES) 

 

Objetivos: desenvolver o conhecimento da percepção corporal, da 

lateralidade, noção de espaço e flexibilidade ao se livrar dos fios. Também 

a organização da criança em como criar maneiras de praticar a proposta 

colocada. 

Atividade: brincadeira- cama de gato  

Passo a passo 

O “cama de gato” é um jogo simples que é jogado com um pedaço de barbante. Duas ou 

mais pessoas usam a linha para fazer várias formas, cada uma partindo da anterior. O 

objetivo do jogo é chegar na última forma sem cometer erros. Aprender a jogar cama de 

gato é bem fácil; tudo que você precisa é um pedaço de barbante, uma mão firme e um 

amigo para ajudá-lo a fazer as formas diferentes. 

 
 

VEJA COMO SE FAZ ; 

ASSISTA O VÍDEO ;                                       Aproveite para brincar e se divertir! 

         https://youtu.be/M8NfmS5LPto 

 

 

 

 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA DE MANDAR FOTO OU 

UM VÍDEO. BEIJOS TIO ROMULO! 



 

Inglês 

 

TEMA: Body parts / colors. 

OBJETIVO: Adquirir vocabulário em Inglês. Inserir o estudo da Língua Inglesa no cotidiano do 

aluno. 

 

01-Leia o texto abaixo com atenção para fazer a questão (2): 

 

 

MONSTER  RAYMOND 

 

RAYMOND IS A MONSTER. 

HE HAS SIX LEGS  AND FOUR ARMS.                           

HE HAS A YELLOW  HEAD. 

HE HAS A PINK  HAIR. 

HE HAS BLUE  EYES.                                                         

HE HAS A RED  MOUTH. 

HE HAS GREEN ARMS. 

HE HAS ORANGE  LEGS. 

 

 

 

 

02- Marque (V) ou ( F) de acordo com o texto acima: 

 

 

a)Raymond é um monstro (  ) 

 

b) Ele tem olhos verdes (  ) 

 

c) Ele tem braços azuis (  )                                             

 

d) Ele tem uma boca vermelha (  ) 

 

e) Ele tem um cabelo amarelo (  ) 

 

f) Ele tem seis pernas e quatro braços (  ) 

 

g) Ele tem pernas verdes (  ) 

 

 

 

 

 

 



ARTE 

Orientações: As atividades deverão ser feitas no caderno de Arte, com margem de 2 

centímetros. Os textos informativos devem ser colados no caderno. Após o termino da 

atividade, o aluno deverá assinar seu nome na parte inferior direita do caderno. 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (espaço na 

composição da obra) 

 

Ocupando o espaço com um traço 

 

Observe as imagens abaixo: 

 

                    
 
Você percebeu que estes desenhos foram feitos com apenas um traço, ou seja, Pablo Pi-

casso os desenhou sem tirar o lápis do papel. Legal não é? 

É uma atividade que é muito simples de se fazer e fica um sucesso, pois é preto e branco.  

Que tal fazermos também? 

Vou postar um vídeo explicando direitinho como se faz. 

E nossa atividade da 5ª Coletânea é justamente isso, vocês farão um ou mais desenhos 

sem tirar o lápis do papel, respeitando a margem de 2 cm, ok? 

Faça um vídeo quando estiver executando a atividade e poste junto com a foto do trabalho 

concluído.             

Beijos e bom trabalho!!! 

 
 


