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ATIVIDADES DOMICILIARES–PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 
 
                  

Organizem a rotina diária para que todos os dias vocês tenham um horário para o estudo e 

consigam deixar as atividades em dia. Qualquer dúvida, por favor nos procurem. 

 

PROFESSORAS: NADIR, ANDREA, PATRICIA E MÁRCIA. 

 

  

SEGUNDA-FEIRA (24/08) 
LEITURA DIÁRIA: A LENDA DO NEGRINHO DO PASTOREIO 

De origem afro-cristã e pertencente ao folclore do sul do país, o Negrinho do Pastoreio 

conta a história de um menino escravo que tinha um patrão maldoso. Quando foi pastorear os 

cavalos, acabou por perder um cavalo baio. Depois de ter sido violentamente agredido pelo 

fazendeiro e jogado num formigueiro, o Negrinho do Pastoreio aparece sem marcas no corpo. 

                            

 

HOJE TEREMOS UMA AULA MUITO LEGAL COM A PROFESSORA DE ARTE: 

Arte 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Atividade: Singular e plural 

1. Complete conforme o exemplo: 

  

Um violão - Dois violões  

Um campeão- ________________ 

Um pião - ___________________ 

Um tubarão - _________________ 

Um pão -____________________ 

Uma maçã - _________________ 

Uma mão -___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
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TERÇA-FEIRA (25/08) 

  
LEITURA DIÁRIA: A LENDA DO LOBISOMEM  

  O Lobisomem está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano, mas 

dependendo da região do país, a lenda pode sofrer alterações. Em alguns locais, acredita-se que 

o lobisomem, somente se transforma numa encruzilhada nas noites de sexta-feira e lua cheia e, 

ao amanhecer, retorna à encruzilhada para se transformar em homem novamente. 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 Atividade: Alfabeto 

 Escreva nomes de pessoas que você conhece, que comecem com cada letra do alfabeto. 

 

MATEMÁTICA  

 

Sistema monetário Brasileiro 

Complete conforme o exemplo: 

R$ 2,00       Dois reais  

R$ 5,00   

R$ 10,00  

R$ 50,00 

R$ 100,00 

 

CIÊNCIAS 

Observe as palavras abaixo e escreva as frases em seu caderno, completando com o termo 

correspondente: 

 

OUVIDOS – PELE – NARIZ – LÍNGUA - OLHOS 

  

         Com os _______________Paulo escutou um barulhão que vinha da casa ao lado. 

         Com o ________________ Ana sentiu o cheiro do bolo que vinha da cozinha. 

         Com a ________________ de seu corpo, Valéria sentiu o calor do sol. 

         Com a _______________ João sentiu o sabor do sorvete. 

         Com os _______________ Maria viu os seus colegas entrarem na sala.  

  

QUARTA-FEIRA (26/08) 
  

LEITURA DIÁRIA: A LENDA DA COMADRE FULOZINHA     

Comadre Fulozinha é uma criatura do folclore brasileiro. Seu nome deriva provavelmente 

da pronúncia regional de “Comadre Florzinha ou Comadre Fulozinha”, ela é muitas vezes 

confundida com a Caipora sendo ambas consideradas uma variação da mesma lenda. Em alguns 

lugares acredita-se que ambas sejam o mesmo ser.  

                      

INGLÊS:Agora vamos para a aula de Inglês: LÍNGUA INGLESA 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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 HISTÓRIA/GEOGRAFIA  

Atividade: Minhas características 

 

Cada um de nós possui um jeito especial e características únicas. Isso define o modo como 

cada um se identifica e como os outros nos enxergam. 

E então, como você se vê? Copie no seu caderno as frases completando as informações. 

  

- Meus olhos são    (  ) verdes       (  ) castanhos     (  ) pretos              (  ) azuis 

- Meus cabelos são (  ) pretos       (  ) louros           (  ) castanhos         (  ) ruivos 

- Meus cabelos são (  ) lisos          (  ) ondulados     (  ) crespos 

- Minha pele é  ______________________ 

- Eu sou                (  ) baixo          (   ) alto              (  ) gordo               (  ) magro 

  

  

QUINTA-FEIRA (27/08) 
  

LEITURA DIÁRIA: A LENDA DA VITÓRIA RÉGIA  

 

A lenda da vitória-régia é muito popular no Brasil, principalmente na região Norte. Diz a 

lenda que a Lua era um deus que namorava as mais lindas jovens índias e sempre que se 

escondia, escolhia e levava algumas moças consigo.  

 

 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA  

 

       Nesta atividade eu gostaria de saber se você aprendeu. Responda no seu caderno: 

 

- Eu moro em (  ) casa        (  )  apartamento   (  ) cidade     (  ) campo 

- Qual é o nome da minha cidade?  ________________________________________ 

- Qual é o nome do meu Estado      ________________________________________ 

- Qual é o nome do meu país?         ________________________________________ 

  

CIÊNCIAS 

 

A água é muito importante para o meio ambiente e também para a nossa sobrevivência, 

complete de acordo com as palavras abaixo: 

  

O nosso planeta azul é mesmo uma beleza,  

          Do norte até o sul, tem água na natureza 
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BEBER      NADAR      REGAR         NADAR 

LAGOS      RIOS          CHUVAS       MARES 

Água para _____________________ 

Água para _____________________ 

Água para _____________________ 

Água para _____________________ 

  

E TAMBÉM ... 

  

Água nos ______________________ 

Água nos ______________________ 

Água nas ______________________ 

Água nos ______________________ 

 

SEXTA-FEIRA (28/08) 
  

LEITURA DIÁRIA: LENDA DO UIRAPURU 

  

Certa vez um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique, mas não 

podia aproximar-se dela. Então pediu a Tupã que o transformasse num pássaro. Tupã fez dele 

um pássaro de cor vermelho-telha. Toda noite ia cantar para sua amada, mas foi o cacique que 

notou seu canto, tão lindo e fascinante. O cacique perseguiu a ave para prendê-la só para ele. O 

Uirapuru voou para bem distante da floresta e o cacique, que o perseguia, perdeu-se dentro das 

matas. O lindo pássaro volta sempre, canta para sua amada e vai embora, esperando que um dia 

ela descubra o seu canto e o seu encanto. 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Escreva as palavras iniciadas com as vogais:  A , E  I , O , U 

  

Com A escrevo: AMOR 

Com E escrevo: ESCOLA 

Com I escrevo: ÍNDIO 

Com O escrevo: ÓCULOS 

Com U escrevo: UVA 

  

Com A escrevo: _______________ 

Com E escrevo:________________ 

Com I  escrevo ________________ 

Com O escrevo: _______________ 

Com U escrevo: _______________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: HOJE VOCÊS VÃO SE EXERCITAR COM O PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

                                                                  

SEGUNDA-FEIRA (31/08) 
  

LEITURA DIÁRIA: QUE GIRAFA ATRAPALHADA! 

Giselda, a girafa, girou o pescoço tão rápido para pegar um ramo fresco da goiabeira que 

ficou com torcicolo. A pobre girafa precisou de gelo para curar o mau jeito, que gerou uma 

inflamação. 

 

ARTE 

 HOJE TEREMOS UMA AULA MUITO LEGAL COM A PROFESSORA DE ARTE: 

Arte 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

1. Qual é o nome da girafa? 

2. O que aconteceu com a girafa? 

3. O que ela queria fazer? 

4. O que ela precisou fazer para curar o mau jeito? 

  

                            

TERÇA-FEIRA (01/09) 
 

 Essa semana comemoramos “A SEMANA DA PÁTRIA”. No decorrer dessa semana, 

vamos falar um pouco sobre esse acontecimento, vamos aprender a cantar o Hino da 

Independência do Brasil e também vamos saber sobre algumas curiosidades que ficaram 

marcadas nesta data. 

 

LEITURA DIÁRIA: 7 DE SETEMBRO - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  

A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o grito 

da independência que foi realizado por Pedro de Alcântara (D. Pedro I durante o Primeiro 

Reinado), às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a 

independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a 

coroação de D. Pedro I. 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
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FONTE: Brasil Escola  

 

Agora ouça o HINO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL através do link abaixo: 

https://youtu.be/Sa-jI_H1nyA 

 

MATEMÁTICA 

 VAMOS PEGAR O LIVRO EMAI/LER E ESCREVER E RESOLVER ALGUMAS 

SITUAÇÕES PROBLEMA. VAMOS CONVERSAR SOBRE ESSAS ATIVIDADES, 

CERTO? 

  

 PÁGINAS 61  

  

QUARTA-FEIRA (02/09) 
 

LEITURA DO DIA:  A COLA E EU 

Autora: Sônia Salerno Forjaz 

Abril jovem, 1990 

 

A cola cola e me enrola, 

Cola sem desgrudar. 

Gruda aquilo que quero, 

E o que não quero colar. 

O papel gruda na mesa, 

A figura, no papel. 

Tudo fica bem melado 

Como se fosse de mel. 

( …)  

Canetas, lápis, cadernos 

Ficam bem sujos de cola 

Pra colar uma figura 

É preciso entrar na escola? 
 

INGLÊS 

  

TEMOS AULA COM A TEACHER HOJE, VAMOS ACESSAR? LÍNGUA INGLESA. 

 

  

HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

  

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Em seu caderno, escreva a frase e o meio de comunicação correspondente. 

 

https://youtu.be/Sa-jI_H1nyA
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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TELEVISÃO    LIVRO    TELEFONE 

 

1. O que permite duas pessoas conversarem à distância? 

2. Leva informações escritas a muitas pessoas. 

3. Informa e diverte usando a imagem e o som. 

  

                                                               

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Complete com as palavras: 

 

BANDEIRA    PÁTRIA   BRASIL   PÉ 

 

Nossa _____________é muito bonita. 

A _________________é o símbolo da ______________. 

7 de setembro é o Dia da Independência do ____________. 

Devemos ouvir o nosso Hino de ____________. 

 

 

   

QUINTA-FEIRA (03/09) 

 
 LEITURA DIÁRIA: A VACA MIMOSA 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A vaca mimosa vive no sítio do vovô.  

Mimosa tem um sino no pescoço.  

Mimosa dá leite. 

Mimosa ama viver no sítio. 

  

  

 Marque a resposta certa no caderno: 

a) A vaca Mimosa vive: 

(  ) na fazenda da vovó. 

(  ) no sítio do vovô. 

(  ) no sítio do titio. 

  

b) Parte do corpo onde  Mimosa tem um sino pendurado: 

(  ) na orelha. 

(  ) no nariz. 

(  ) no pescoço. 
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c) É a última palavra do texto: 

(  ) leite. 

(  ) Mimosa. 

(  ) sítio. 

  

CIÊNCIAS 

  

         A água também está presente nos seres vivos, por isso é muito importante repor a água do 

nosso corpo e dar água para as plantinhas. 

  

Escreva em seu caderno as frases abaixo e marque na frente Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

        As plantas absorvem a água do solo através das folhas. (   ) 

        As plantas precisam de solo, água e ar para viver.          (   ) 

        Não é necessário molhar as plantas .                               (   ) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Copie no caderno a resposta certa de acordo com o que aprendemos sobre a Independência 

do Brasil. 

 

 A nossa pátria chama-se: 

  

(  ) Estados Unidos         (  ) Brasil                         (  ) Portugal 

  

A Independência do Brasil foi proclamada dia: 

  

(  )  4 de março               (  ) 10 de junho                  (  ) 7 de setembro 

 

        Quem proclamou a Independência do Brasil: 

  

         (  )  D. Pedro I              (  ) Pedro Álvares Cabral      (  ) D. Manuel 

  

   

SEXTA-FEIRA (04/09) 

 
LEITURA DIÁRIA:   A COBRA 

 

A cobra não tem pé 

A cobra não tem mão 

Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? 

Vai se enrolando...... 

Vai , Vai, Vai  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

         VAMOS EXERCITAR COM O PROFESSOR:  EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

SILABANDO: Forme as palavras com essas sílabas: 

  

PI     SA    PE     JÁ   CA  

LA    PA    PO    RO   NA  

SI      NE   MU    CA   TA 

DA    JO    LA    NO   CO 

  

  

MATEMÁTICA 

 

 VAMOS PEGAR O LIVRO EMAI/LER E ESCREVER E RESOLVER ALGUMAS 

SITUAÇÕES PROBLEMA. VAMOS CONVERSAR SOBRE ESSAS ATIVIDADES, 

CERTO? 

  PÁGINAS 62  

 

 

 

 

AS ATIVIDADES ADAPTADAS PARA OS NOSSOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL E ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS MIRIAM E ELAINE 

(AEE) DEVEM SER RETIRADAS NA ESCOLA. 

 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA

