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LÍNGUA PORTUGUESA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) 

 Leitura verbal do texto do gênero da biografia; 

 Compreensão textual; 

 Identificação e uso da letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos 

segundo as convenções; 

 Identificação dos sinais de pontuação nos textos. 

 

26/05/21- Atividades no livro PAES (Livro – 2 – Pé de Imaginação) 

 Conto “Pela estrada além”. 

 Copie o texto da página 53 no caderno com letra cursiva. 

 Livro página 55, 56 e 57. 

 

28/05/21Livro página 58, 59. 

 

02/06/21-  

1- Leia o texto abaixo e observe: 

Piquenique no parque 

 

jaqueline e roque são irmãos. sábado eles foram ao parque com seus pais. 

Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos. depois, toda a 

família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. 

jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche: pães de queijo, quibes, sucos, 

tortinhas e quindins. eles comeram e voltaram felizes para casa. 

 

Reescreva o texto no caderno com letra cursiva usando as letras maiúsculas 

e minúsculas nos lugares corretos. 

2- Marque com um X nas afirmações corretas e corrija as erradas. 

(    ) Nome de pessoas se escreve com letra maiúscula. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(    ) Ao iniciar um texto, começamos com a letra minúscula. 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

 
 

(    ) Nome de cidades e países se escreve com letra minúscula. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3- Circule as palavras que devem ser escritas com letra maiúscula e depois 

escreva a frase corretamente. 

a-  o rio amazonas é o maior rio do mundo. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b- maria tem uma gata chamada mimi. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c- o brasil é um país da américa do sul. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Matemática (Livro Liga Mundo) 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) 

EF03MA05 

        27/05/21 - Livro página -110, 111, 114 e 115. 

 

INGLÊS 

TEMA: Transports 

OBJETIVO: Desenvolver a pronúncia e a escrita correta dos meios de transportes em Inglês. 

  

01-Leia com atenção os nomes dos transportes em Inglês: 

 



 
 

 
 

HISTÓRIA 
 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03HI11/ES:- Identificar 

diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo, considerando também 

diferentes o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. Estabelecendo pontos de contato 

entre espaço/território e formas  de trabalho no Espírito Santo.  

RELAÇÃO CIDADE-CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) De acordo com os textos lidos acima, podemos perceber um pouco de como funcionam as cidades, 

as indústrias, os campos. Agora, enumere a sequência da transformação do produto para a ser 

industrializado e depois vendido: 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Identifique no quadro abaixo, o que podemos encontrar com mais facilidade nos campos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

3) Responda as questões abaixo de acordo com os textos: 

a) Você mora na cidade ou no campo? _____________________________________________________ 

b) Para chegar um produto na sua mesa, é preciso somente da cidade para fazer todo o processo de 

plantação até a comercialização? Por que? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c) O que você mais gosta de fazer no campo e/ou cidade? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 
 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03GE04/ES:- Explicar 

como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens 

naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares e 

relacionando os elementos naturais e culturais da paisagem para entender as relações 

sociais estabelecidas. 

 

 

 

 

 

3) Responda as questões abaixo de acordo com os textos: 

 

a) Você mora na cidade ou no campo? _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISAGENS 

O QUE É UMA PAISAGEM?  

PAISAGEM É TUDO O QUE PODEMOS VER E PERCEBER NO ESPAÇO. EM ALGUMAS PAISAGENS 

PREDOMINAM ELEMENTOS NATURAIS. EM OUTRAS, PREDOMINAM ELEMENTOS CULTURAIS. OS 

ELEMENTOS NATURAIS SÃO FORMADOS PELA NATUREZA. 

PAISAGEM NATURAL É: AQUELA QUE SOFREU INTERVENÇÕES HUMANAS. AS PAISAGENS CULTURAIS 

SÃO COMPOSTAS DE ELEMENTOS DA NATUREZA QUE NÃO FORAM ALTERADOS PELAS AÇÕES 

HUMANAS. 

Ex: montanhas e cadeias montanhosas, florestas e reservas naturais. 

PAISAGEM CULTURAL É:É TODA PAISAGEM QUE FOI MODIFICADA/INFLUENCIADA PELA AÇÃO 

HUMANA. 

Ex:Casas, celeiros, currais, prédios, estradas, pontes, viadutos, rodovias, plantações, hidrelétricas... 

 

 



 
 

 
 

b) Para chegar um produto na sua mesa, é preciso somente da cidade para fazer todo o processo de 

plantação até a comercialização? Por que?  

1) Observe a paisagem abaixo e depois marque um (X) apenas no nome dos elementos 

que podem ser observados nessa paisagem: 

 

 (   ) Pôr-do-Sol                             (   ) Aviões 

 

(   ) Casa                                      (   ) Moto 

2) De acordo com o que entendeu sobre o assunto, coloque 

(N) para paisagem natural e C para paisagem cultural: 

(    ) Carros 

(    ) Estradas asfaltadas 

(    ) Florestas 

(    ) Prédios 

(    ) Montanhas 

(    ) Nascentes 

(   ) Restaurantes 

3) ONDE VOCÊ MORA TEM MAIS...Assinale um um (X) no que você mais vê perto da 

sua casa: 

(   ) Rios; 

(   ) Edifícios e casas; 

(   ) Estrada de chão e criação de animais; 

(   ) Lojas e hospitais. 

   Você considera que mora em um lugar com a paisagem mais cultural ou mais natural? 

Por que? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 

Educação Física 

HABILIDADES: EI03CG03/ES- EF03EF/ES 

OBJETIVO -  A brincadeira Escravos de Jó é para crianças acima dos três anos e visa 

estimular a concentração, a atenção, a coordenação motora, o ritmo, a orientação 

espacial, o equilíbrio dinâmico, a linguagem e a memória. 

Escravos de Jó (Como jogar) 

Coloque OS PARTICIPANTE (crianças em círculo), cada uma com um objeto pequeno 

(pode ser pedra ou algo equivalente) em suas mãos. Conforme cantam a música, as 

crianças devem seguir os passos: 

Escravos de Jó jogavam caxangá: os jogadores passam os objetos uns para os outros, 

pelo lado direito. 

Tira: os jogadores levantam o objeto. 

Põe: os jogadores colocam o objeto no chão; 

Deixa ficar: aponta para o objeto. 

Guerreiros com guerreiros: voltam a passar o objeto pelo lado direito. 

Fazem zigue: coloca o objeto na frente do jogador à direita, mas não solta. 

Zigue: o jogador coloca o objeto na frente do colega que está à esquerda, mas não solta. 

Zag: coloca o objeto na frente do jogador que está à direita, mais uma vez. 

 

Atividade musical muito divertida 

1ª fase: sentados utilizando qualquer objeto -ASSISTA O VIDÍO - 

https://youtu.be/YjilQ2wvCi4 

2ª fase em pé utilizando o corpo - Escravos de Jó https://youtu.be/l1uCU7HiwpQ vi 

Família – Essa é uma excelente brincadeira, a criança tem a oportunidade de se divertir e 

aprender desenvolvendo suas habilidades sua colaboração é de estrema importância.  

Chama Papai, mamãe, vovó, vovô, irmã, irmão ou um 

Amigo ... e entra nessa divertida brincadeira 😄👍 

Obs.: lembrando sempre dos cuidados 😷 e do distanciamento social (não esqueça de 

usar a máscara) 😉🗣 * NÃO ESQUEÇA DE MANDAR O VÍDEO OU FOTO DA NOSSA 

ATIVIDADE, (NO NOSSO GRUPO de EDUCAÇÃO FÍSICA) e nele colocar o NOME 

COMPLETO do ALUNO / SÉRIE E TURMA *😉 



 
 

 
 

BOM DIVERTIMENTO A TODOS!!!  

Beijos tio Romulo Donatelli, estou muito feliz com a participação das famílias em casa, os 

vídeos estão maravilhosos... 

 

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. 

Todas as imagens das atividades de Arte serão postadas coloridas no grupo do Whatsapp. 

 

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (monocromia) 

MONOCROMIA 

 

Monocromia, ou pintura monocromática, é quando usamos apenas uma cor no nosso 

trabalho. Conseguimos efeitos diversos apenas variando a intensidade e os tons das cores. 

Quando usamos o lápis de cor, podemos separar todos os lápis da mesma cor para fazer este 

tipo de trabalho. A harmonia é obtida através da adição gradativa de branco ou preto a uma 

única cor primária, secundária ou terciária. 

Observe a obra abaixo:  

 

 

Esta obra de arte de Maria Antonietta Visceglia é uma obra monocromática por que ela usou 

apenas a cor preta variando a sua tonalidade. È uma obra muito linda. Mas eu não encontrei o 



 
 

 
 

nome da obra. Repararam quanto detalhe tem essa obra? Preste atenção por um minuto, só 

olhe para a imagem da obra.  

1 Atividade: Se esta obra fosse sua, qual o nome que você daria para ela?  

Faça um áudio e me conte o nome que você daria a ela e me conte o que você achou desta 

obra. Você gostou ou não gostou? Por quê? O que percebeu que mais te chamou a atenção? 

De quem seriam estas mãos? Por qual motivo ele tem esta flor na mão? O que ele ou ela fará 

com ela? Conte-me os detalhes da obra e o que sentiu no seu coração quando você a 

observou. 

2 Atividade: Agora vamos deixar o nosso lado artístico trabalhar e vamos por a mão na massa, 

vamos fazer uma composição monocromática. Você poderá usar lápis de cor, giz de cera, tinta, 

canetinha ou outro material que preferir.  

Em um espaço de 20X13 centímetros, faça uma composição monocromática. Não se esqueça 

de assinar a sua obra de arte. 

Você irá arrasar mais uma vez, capriche!!! 

                                                               Beijos monocromáticos no coração!  


