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ORIENTAÇÕES:  
▪.QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO COM A PROFESSORA. 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 

 Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

 Páginas 140,141 e 142.  (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

 Páginas 145,250 e 251.  (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

1- Organize as frases da história: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- 

Reescreva a história no caderno, utilizando a letra cursiva: 

3- Pinte as  palavras formando uma frase com sentido de acordo com a imagem, reescreva 

abaixo: 



 

 

1-  Copie o texto no caderno, utilizando a letra cursiva. 

Festa junina 

A fogueira está queimando, 

toda noite se ilumina. 

Alegria, minha gente, 

vamos à festa junina!  

 

O Zeca e a Maricota 

A quadrilha estão dançando,  

Enquanto o Manuel banguela 

A sanfona vai tocando. 

 

-Zé do brejo e João da grota  

Estão xingando e brigando? 



-Nada disso! É desafio 

Que os dois estão cantando. 

 

Vamos saltar a fogueira 

Que a festa está animada! 

Quem quer estourar pipoca 

E comer batata assada? 

 

Lá no céu as estrelinhas 

Piscam, piscam de alegria, 

Convidando a lua cheia 

Para cair na folia.                                                            Luciana M.M.Passos 

2- Esse texto é uma história em versos. Há conjuntos que formam estrofes, quantas estrofes há 

nesse texto?___________________________________________________________________ 

3- Qual o assunto principal do texto?_______________________________________________ 

4- Quem anima a festa tocando a sanfona?__________________________________________ 

5- Qual a dança típica da festa junina?______________________________________________ 

6- Localize as seguintes informações na história e escreva-as: 

a) Personagens:________________________________________________________________ 

b) Tempo: 

* Quando foi festa?_____________________________________________________________ 

7- Forme frases de acordo com as imagens: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ 

  

 

 

 



 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 1- Encontre 9 palavras relacionadas a festa junina. 

 

2- Separe as sílabas das palavras acima na coluna correta:  

 

Monossílaba Dissílaba Trissílaba Polissílaba 

    

    

    

    

 

 



 

 

3- Circule as palavras com divisão silábica incorreta. 

a) ex-ce-çãodis-ci-pli-napo-ssí-vel 

b) sal-si-chaca-rro-çaga-li-nha 

c)en-xa-que-ca                              a-ga-sal-ha-do                               pres-as 

* Escreva as palavras que você circulou corrigindo a divisão silábica. 

4- Leia o trecho de uma história bem conhecida,  copie no caderno corrigindo os erros 

ortográficos e a divisão silábica. (Lembre-se utilize, a letra cursiva). 

Quamdo os anões chegaram do trabalho e viram Bra- 

Nca de Neve deitada no chão, logo concluíran que não 

Podia ser coisa boa. 

Alege tomou o pulso dela e não semtiu o samge em 

suas veias. Mimoso abriu seu olho e estava sem bril- 

ho.  

 

5- Substitua as palavras em negrito por sinônimos: 

a) Os anões moravam num reino distante daqui. 

_____________________________________________________________________________ 

b) A bruxa havia derrotado a Branca de Neve. 

_____________________________________________________________________________ 

c) Os anões ficaram infelizes ao ver a Branca de Neve desmaiada. 

_____________________________________________________________________________ 

Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

 Páginas 110 e 111.  (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

Leia e copie o texto no caderno, utilizando a letra cursiva: 

 

 

 

 

 



 

 

Festa no céu 

 Ia ter festa no céu. Quando o urubu avisou o sapo, ele abriu o bocão e 

disse: 

 -OOOBAAA!!! 

 O urubu disse: 

 -Vai ter muita comida. 

 E o sapo: 

 -OOOBAAA!!! 

 -Vai ser uma curtição: música e dança. 

 Aí o sapo abriu mais a boca: 

 -OOOOOOOOBBBBAAAAAAA!!!!! 

 -É, mas só vai entrar quem tem a boca pequena. 

 E o sapo, fazendo biquinho, disse: 

 -Coitadinho do jacaré! 

2- O narrador é quem conta a história. Circule no texto a fala do narrador. 

3-  O que aconteceria no céu?____________________________________________ 

4- Quem avisou o sapo da festa?__________________________________________ 

5- Por que o sapo fez biquinho para falar com o jacaré?_______________________ 

6- Forme frases com as palavras abaixo:  

a) sapo______________________________________________________________ 

b) Festa______________________________________________________________ 

7- Marque X nas alternativas corretas: 

a) Na frase, vai ser uma curtição. O sinônimo da palavra destacada é: 

(  ) desanimação             (  ) animação                   (  ) Zoação 

b) na frase, vai ter muita comida. A palavra destacada é classificada como: 

(  ) monossílaba         (  ) dissílaba       (  ) trissílaba          (  ) polissílaba 

 

Livro didático de Língua Portuguesa “Àpis”. 

 Páginas 82 e 83.  (Responder com letra cursiva no próprio livro). 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

Habilidades: EF03MA01, EF03MA02, EF03MA03 

Vitor estava jogando com seus amigos. Veja a tabela com os pontos de cada um. 

 

1- Quais crianças conseguiram a maior pontuação na 1º partida?____________________ 

2- Que criança conseguiu a menor pontuação na 1º partida?________________________ 

3- Na 2º partida, quais crianças conseguiram a maior pontuação?____________________ 

4- Qual criança conseguiu a menor pontuação na 2º partida?_______________________ 

5- Junte a pontuação da 1º e 2º partida de cada jogador. 

 

 

 

6- Quem ganhou o jogo?_____________________________________________________ 

7- Houve algum empate no resultado final do jogo?_______________________________ 

8- Quais jogadores empataram?_______________________________________________ 

 

 

Calcule os resultados das operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitor Fabiana Katia Mateus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva os resultados da atividade anterior por extenso no seu caderno: 

Probleminhas 

 

A mãe de Magali resolveu fazer  tortas de  

maçapara vender. Pediu a ela que fosse à feira  

comprar alguns tipos de maçãs. Sendo 35  

maçãs Red (Argentina), 15 maçãs Fuji,  

   23 maçãs Granny Smith (Verde) e 50 maçãs Gala. 

 

                                                              De acordo com as informações acima, 

resolva: (em seu caderno) 

 

 

 

a) Quantas maçãs, Magali comprou? 

b) No caminho, Magali teve fome e comeu meia dezena das maçãs Gala, 

uma dúzia das maçãs Red e três maçãs Fuji. Quantas maçãs ela comeu? 

c) Com quantas maçãs Magali chegou em casa? 

d) Das maçãs que Magali levou, mamãe usou 67 naquele dia. Quantas 

restaram para as tortas do dia seguinte? 

e) Para completar 2 centenas de maçãs, quantas maçãs a mais, Magali 

deveria ter comprado? 

2- Seu Manoel plantou  87 pés de alface, 96 de repolho e 1 centena e meia de 

cenouras. Quantas hortaliças ele plantou? 

3- Pedro levou para a banca 2 caixas de cenouras com 2 centenas em cada uma. 

Vendeu 87, quantas restaram? 

4- Pedro comprou 6 caixas de bananas com 4 dúzias em cada uma. Quantas 

bananas ele comprou ao todo? 

 

Livro didático de Matemática (Liga Mundo). 

Páginas: 88 e 89. 

6           

6           

6           



 

 

 

Livro didático de Matemática (Liga Mundo). 

Páginas: 90 e 91. 

Livro didático de Matemática (Liga Mundo). 

Páginas: 92 e 93. 

 

1- Decomponha os números conforme o exemplo: 

1.762- 1 unidade de milhar + 7 centenas + 6 dezenas +2 unidades 

1.831-_________________________________________________________________ 

1.239-_________________________________________________________________ 

1.397-_________________________________________________________________ 

2.301-_________________________________________________________________ 

2.001-_________________________________________________________________ 

3.700-_________________________________________________________________ 

2- Represente nos quadros os números indicados: 

************* UNIDADE 

DE MILHAR 

CENTENA DEZENA UNIDADE 

1.242     

1.322     

2.438     

2.672     

3.937     

 

3- Escreva por extenso: 

1.284-_________________________________________________________________ 

1.614-_________________________________________________________________ 

2.562-_________________________________________________________________ 

3.023-_________________________________________________________________ 

3.919-_________________________________________________________________ 

4.001-_________________________________________________________________ 

6           

6           

6           



4- Complete com o número que vem imediatamente antes e imediatamente depois. 

 3.225  

 

 2.350  

 

 1.000  

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Com a ajuda do responsável, apenas leia o texto sobre a história dos jogos 
olímpicos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História das olimpíadas: os jogos olímpicos são uma tradição da grécia antiga.  

Na época, há mais de 700 anos antes de cristo, as disputas ocorriam em 
homenagem aos deuses gregos. Nas primeiras edições, o único esporte era a 
corrida. Com o tempo, novas modalidades foram surgindo. Os primeiros jogos 
olímpicos da era moderna, com atletas de várias nacionalidades se enfrentando, 
ocorreram em 1896, em atenas, com 285 atletas de 13 países. 
Qual a importância dos jogos olímpicos: os jogos olímpicos são importantes 
principalmente por despertarem o interesse da população pelas práticas 
esportivas. O hábito de praticar um esporte com regularidade traz inúmeros 
benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Além disso, passa uma 
mensagem de união entre as nações. Mesmo que elas compitam entre si, há um 
espírito de fraternidade entre os atletas. 
Quais eram as modalidades dos jogos olímpicos: com o passar dos anos, 
muitas modalidades foram acrescentadas nas olimpíadas.  
Mas nos jogos originais da era moderna, em 1896, os esportes em disputa foram 
os seguintes: 
Atletismo 
ciclismo 
esgrima 
ginástica 

 1.400  

 3.225  

 4.689  



halterofilismo 
lutas 
natação 
tênis 
tiro. 
 
Olimpíadas de Tóquio 2021: todas as modalidades que farão parte dos 
próximos jogos: 
1.basquete; 
2.basquete 3 x 3; variação do tradicional basquete 5 x 5, fará a estréia nos jogos 
olímpicos em Tóquio. 
3.tiro com arco; 
4. Ginástica artística; 
5. Nado artístico; 
6. Atletismo; 
7. Badminton; 
8. Baseball e softball;em português, beisebol e softbol.  
9. Vôlei de praia;  
10.boxe; 
11. Canoagem slalom;  
12.canoagem velocidade (sprint);  
13. Ciclismo bmx corrida;  
14. Ciclismo bmx freestyle; nessa modalidade, os competidores têm duas 
oportunidades para mostrar suas manobras em 60 segundos. A categoria vai 
estrear como esporte olímpico em tóquio. Os favoritos à medalhas vêm da 
austrália, venezuela, japão, estados unidos e inglaterra. 
15. Ciclismo - mountain bike;  
16. Ciclismo de estrada;  
17. Ciclismo de pista;  
18. Saltos ornamentais;  
19. Hipismo;  
20. Esgrima;  
21. Futebol;  
22. Golfe;  
23. Handebol;  
24. Hóquei na grama;  
25. Judô;  
26. Karatê; em 2021, veremos pela primeira vez o karatê como esporte olímpico. 
Apesar de ser uma modalidade tradicional japonesa, os campeonatos mundiais 
costumam ter vencedores de várias nacionalidades. 
27. Maratona aquática;  
28. Pentatlo moderno;  
29. Ginástica rítmica;  
30. Remo;  
31. Rugby;  
32. Vela;  
33. Tiro;  
34. Skate;  
35. Escalada;  
36. Surfe; outro esporte a estrear como modalidade das olimpíadas é o surfe. A 
maior potência historicamente no esporte são os estados unidos, mas, 
recentemente, os brasileiros têm faturado muitas conquistas. 
37. Natação;  
38. Tênis de mesa;  
39. Taekwondo;  
40. Tênis; 



41. Ginástica de trampolim;  
42. Triatlo;  
43. Vôlei;  
44. Polo aquático;  
45. Halterofilismo;  
46. Luta; a modalidade é disputada em duas categorias: luta greco-romana, 
presente desde as primeiras olimpíadas, e luta livre, esporte olímpico desde 
1904.  
Agora vamos colorir: 
 
os mascotes da olimpíadas de 2020 que serão utilizados em  2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 



 

                                   INGLÊS: 
 

     OBJETIVO: Identificar os números em Inglês, escrita e pronúncia. 

      TEMA: Numbers 

 

 

1 – CIRCULE O NOME  CORRETO DE CADA NUMERO.                            2- ESCREVA O NOME EM  

INGLÊS: 

 

                                                                                                                     

1- _____________________ 

2- _____________________ 

3- _____________________ 

4- _____________________ 

5- _____________________ 

6- _____________________ 

7- _____________________ 

8- _____________________ 

9- _____________________ 

10- _____________________ 

11- _____________________ 

12- _____________________ 

13- _____________________ 

14- _____________________ 

15- _____________________ 

16- _____________________ 

17- _____________________ 

18- _____________________ 

19- _____________________ 

20- _____________________ 

21- _____________________ 

22- _____________________ 

23- _____________________ 

24- _____________________ 

25- _____________________ 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03CI06/ES:-

Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características 

externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bicos, garrar, antenas, 

patas, etc.) Identificando aqueles que são característicos do bioma local e 

representando essas informações em diferentes linguagens e formas de 

expressão. 

1) Leia as informações abaixo: 

2) Classifique os animais em MAMÍFEROS, ANFÍBIOS, AVES, RÉPTEIS E PEIXES: 

 



 

3) Enumere corretamente: 

(1) Aves 

(2) Mamíferos 

(3) Anfíbios 

(4) Répteis 

(5) Peixes 

(    ) Nascem de ovos, podem rastejar e o corpo é coberto de escamas ou 

placas duras; 

(    ) Possuem o corpo coberto de escamas e vivem na água; 

(    ) Iniciam a vida na água e depois de adultos vivem na terra; 

(    ) Possuem asas e penas, têm bico, voam e põem ovos; 

(    ) Desenvolvem-se dentro da mãe e se alimenta do alimento da mãe. 

 

4) Escreva o nome de três animais que se locomovem em ambientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Encontre os nomes dos animais no diagrama abaixo: 

ONÇA-RIONOCERONTE-URSO-JACARÉ-LEÃO-TIGRE-COBRA-ELEFANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Enumere os quadros de acordo com a legenda:  

(1) Animal que vive na água (2)Animal que vive na terra   (3)Animal que 

vive na água e na terra 

 

      Agora, escreva as características de cada animal: 

• PEIXE:____________________________________________________

__________________________________________________________ 

• JACARÉ:__________________________________________________

__________________________________________________________ 

• CACHORRO:_______________________________________________

__________________________________________________________ 

• GALINHA:_________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 

 

• SAPO:____________________________________________________

__________________________________________________________  

 

7) Observe os animais e escreva cada um  em seu devido quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03GE05/ES:-

Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

1) Leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NATURAIS 

 

• O QUE SÃO?Os recursos naturais são os elementos retirados da 

natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. São elementos 

úteis no dia-a-dia, fornecem energia, alimento e garantem o 

desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo 

homem em seu cotidiano. Existem recursos naturais renováveis e 

recursos naturais não renováveis. 

 

     Os recursos naturais podem ser: 

• BIOLÓGICOS: vegetais, animais e florestas; 

• HÍDRICOS: lagos, rios, mares, oceanos; 

• MINERAIS: minérios, rochas, areia, argila, carvão; 

• ENERGÉTICOS: luz solar, vento, água. 

 

• RECURSOS RENOVÁVEIS:São aqueles que estão disponíveis na 

natureza e que se mantêm inesgotáveis, ou seja, eles renovam-se 

ou se mantêm constantes. Isso não significa que os seres humanos 

podem utilizá-los de qualquer forma, pois, a depender dos impactos 

ambientais causados, eles podem tornar-se inutilizáveis. 

• RECURSOS NÃO RENOVÁVEIS:São aqueles que estão 

disponíveis na natureza, mas que um dia acabarão. Um exemplo 

disso é o petróleo, e também o alumínio, ouro e o cobre, entre outros. 

 

 

 

 



 

 

2) O que são recursos naturais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Observe a lista e classifique esses elementos como recurso biológico, 

hídrico, minerais, energéticos: 

 

 

 

BIOLÓGICOS____________________________________________________ 

 

- HÍDRICOS: 

_____________________________________________________________ 

 

- MINERAIS: 

____________________________________________________________ 

 

- ENERGÉTICOS: 

_________________________________________________________ 

 

4) O que são recursos naturais renováveis e recursos não renováveis? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) Classifique em recursos renováveis e não renováveis: 

 

 

 

 

 

 

PEIXES- LAGOS- PETRÓLEO- AVES- LUZ SOLAR- FLORESTA 

AMAZÔNICA- AREIA- CÁRVÃO- ÁGUA- GADO 

PETRÓLEO- ANIMAIS- VEGETAIS- SOLO- ÁGUA- ENERGIA SOLAR- CARVÃO 



 

A) Recursos naturais renováveis: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

B) Recursos naturais não renováveis: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6) Assinale as alternativas corretas: 

 

A) É tudo aquilo que o ser humano utiliza da natureza para realizar suas 

atividades cotidianas. 

 

(   ) Açúcar; 

(   ) Lavoura de café: 

(   ) Recursos Naturais. 

 

B) Existem muitos tipos de recursos naturais, como: 

 

(   ) Solo, o ar, a água, os minerais e vegetais; 

(   ) Casas e teto solar; 

(   ) Indústrias de automóveis. 

 

C) É um recurso natural indispensável para sobrevivência dos seres humanos. 

 

(   ) Mel; 

(   ) Água; 

(   ) Açúcar. 

 

D) O lugar (que é um recurso natural) que o ser humano cultiva a maior parte 

dos alimentos e construímos nossas habitações. 

 

 



 

 

(   ) Vulcão; 

(   ) Vento; 

(   ) Solo. 

 

7) Observe atentamente a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Agora, escreva o nome de alguns recursos naturais que você vê na 

imagem acima: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES) EF03HI08/ES:-
Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os do passado, 

percebendo mudanças nos modos de vida nesses espaços, a presença do campo, oportunizadas pelas 

novas possibilidades de comunicação e tecnologias presentes no séculos XXI 

 

 

 

 

 



 

1) Leia o texto abaixo: 

 

 

 

2) Responda: 

A) Como é a relação campo e cidade? Explique com suas palavras. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

B) Quais são os produtos produzidos no: 

Campo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Cidade: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

3) Qual a importância da zona rural na vida das pessoas que moram na zona 

urbana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Dê exemplos de profissões comuns na... 

Zona Rural: 

_____________________________________________________________ 

 

Zona Urbana: 

___________________________________________________________ 

 

5) Observe as faixas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora, separe as faixas nas duas lacunas abaixo: 

 CAMPO                                                                                             CIDADE 

 

________________________________                             _________________________ 

________________________________                             _________________________ 

________________________________                             _________________________ 

________________________________                             _________________________ 

________________________________                             _________________________  


