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ATIVIDADES DOMICILARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS

SEGUNDA-FEIRA (10/08)
Queridos alunos e familiares:
Estamos iniciando mais uma semana agradecidos a Deus por todo cuidado e proteção e
confiantes que tudo isso logo se resolverá. Enquanto não é possível nos reencontrarmos,
solicitamos que vocês continuem seguindo 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 procure.
Professoras Neurian, Rita, Iza e Silmara
Continuaremos a trabalhar o folclore e abordaremos os personagens do Sítio do Pica Pau
Amarelo, criados pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato.
Procure ler as atividades de cada disciplina e respondê-las no caderno.

LEITURA DIÁRIA: Recomendamos a leitura da Biografia de Monteiro Lobato que se
encontra logo abaixo.
LÍNGUA PORTUGUESA
• Toda história tem um autor, e todo autor tem uma história. A essa história chamamos de
Biografia.
MONTEIRO LOBATO
José Bento Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo,
no dia 18 de abril de 1882.
Aos 15 anos perdeu os pais e passou a viver com o avô, o Visconde de Taubaté.
Formou-se advogado e começou a escrever livros para adultos.
Ele foi um dos primeiros escritores a fazer literatura infantil em nosso país, pois
poucas pessoas pensavam em escrever histórias para crianças. Passou então a ser o maior
escritor de livros infantis e chegou a fundar uma editora para divulgar os livros e combater
o analfabetismo.
Em quase todos os seus livros para crianças aparecem os personagens do famoso
Sítio do Pica Pau Amarelo: Dona Benta, Emília, Pedrinho, Narizinho, Tia Nastácia, o
Visconde de Sabugosa, o Marquês de Rabicó.
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Seus livros mais apreciados são: O Pica Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, O
Poço do Visconde, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, O Saci, Viagem
ao Céu, História do Mundo, O Marquês de Rabicó, Fábulas, Caçadas de Pedrinho e outros.
Em homenagem ao maior escritor da literatura infantil brasileira, foi escolhido o dia
18 de abril como Dia do Livro, data do nascimento de Monteiro Lobato.
Em 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato morreu em São Paulo.
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
1) Agora que você já sabe o que é uma Biografia, convidamos você a escrever a sua
Autobiografia. Autobiografia é a história da sua vida. Para escrevê-la você precisará
conversar com seus familiares sobre fatos da sua vida e em seguida registrá-los.
Pense em todos os passos para produzir essa autobiografia, tais como: seu nome
completo, data e local onde nasceu, fatos que marcaram a sua vida até o presente
momento.
MATEMÁTICA/ GEOGRAFIA
Observe o mapa de do estado de São Paulo. Olhe onde fica o SÍtio do Picapau Amarelo: na cidade
de Taubaté. Analise o mapa abaixo para responder as perguntas que seguem no caderno.

Google maps
1-

Qual a rota mais próxima para chegar ao Museu Monteiro Lobato que se encontra dentro
do Sítio?

2-

As distâncias são dadas em quilômetros, mas também colocam tempo. Como acham que
eles calculam quanto tempo demora?
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3-

Se eu dirigir mais rápido irei demorar mais ou menos tempo para chegar?

4-

Observe abaixo o recorte retirado do mapa.

Você sabe o que cada símbolo significa? Se sim, escreva no seu caderno com suas
palavras.
TERÇA- FEIRA (11/08)
LEITURA DIÁRIA: Trava língua
Maria-mole é molenga.
Se não é molenga
não é maria-mole.
É coisa malemolente,
nem mala, nem mola,
nem maria, nem mole.
INGLÊS
A professora de inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua
inglesa
HISTÓRIA
Leia o texto: Museu Monteiro Lobato
Na cidade de Taubaté em homenagem ao filho de sua terra, foi criado o Museu Monteiro
Lobato, que é uma instituição cultural pública localizado no Sítio do Picapau Amarelo.
O museu funciona na casa onde o escritor nasceu e viveu até os 12 anos, imóvel que
pertencia ao seu avô materno, o Visconde de Tremembé.
Este, abriga uma biblioteca infantil com as obras de Lobato, alguns acervos da família e
área verde conhecida como Parque do Sítio do Pica pau Amarelo.
O casarão onde funciona o museu tem a sua estrutura feita de taipa de pilão. A construção
era um exemplo típico das chácaras das “Cidades do café” do século XIX. Durante as obras de
restauro realizadas em 1979, foram conservados os vãos das portas, janelas e o piso em dois
cômodos.
Apresentações teatrais com os personagens imortalizados pelo autor acompanham o local.
Há também oficinas para o público infantil, que podem emprestar e consultar livros. Aos finais
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de semana, ainda ocorrem oficinas de arte e atividades na brinquedoteca. O espaço conta com
uma área verde de 18 mil metros quadrados, playground e mesas para piquenique.

O museu é o mais visitado do interior paulista. A sede, no entanto, sofre com problemas
na sua conservação. Segundo os responsáveis pelo museu, a burocracia dos órgãos oficiais
impede a preservação do imóvel, que vem passando por degradação acentuada nos últimos anos.
A municipalização é uma das tentativas para conseguir agilizar as obras e reparos e restauro.
No município de Monteiro Lobato há 72 quilômetros de Taubaté, há outro sítio do Picapau
Amarelo, no qual o autor viveu por seis anos. O local segue as mesmas características
apresentadas no museu em Taubaté e é também aberto à visitação.
Agora que já lemos o texto acima, vamos refletir e responder;
1) O texto fala sobre a dificuldade na preservação do museu. Quais são essas dificuldades?
2) Em história já estudamos sobre povos antigos e descobrimos que achados antigos contribuíram
para entendermos nossa evolução e o que somos hoje. Pensando em tudo que você leu sobre o
museu, explique sua contribuição para nossa aprendizagem e vida atual.
MATEMÁTICA
HOJE IREMOS CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE AS PERSONAGENS DA OBRA
MAIS FAMOSA DE MONTEIRO LOBATO:

https://br.pinterest.com/pin/638737159620191348/
AGORA VAMOS TENTAR AJUDAR O PESSOAL DO SÍTIO A RESOLVER ALGUNS
PROBLEMINHAS
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“Em uma bela manhã, como de costume, Tia Nastácia foi preparar o café da manhã do
Sítio, com pães, bolinhos, frutas e um bom leite com chocolate. Desta vez a turma estava
completa e todos gostam muito de comer pães. Por esse motivo, Tia Nastácia precisava
aumentar a produção diária de pães. Tia Nastácia queria oferecer os pães quentinhos para toda
turma, e para isso, estava assando 5 formas com 4 pães em cada forma. Sabendo que a turma
vinha sempre muito faminta para o café, Tia Nastácia teria que contar os pães de maneira
rápida para que todos comessem pães quentinhos e não queimados, que fossem suficientes
para saciar a fome de todos.”

Vamos ver a receita de pão que Tia Nastácia usa para fazer 4 pãezinhos:

Pãozinho da Tia Nastácia

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de farinha de trigo aproximadamente
1 xícara de leite morno
1/2 xícara de água morna
1/2 xícara de óleo
4 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de sal
2 ovos
30 g de fermento biológico fresco ou 10 g de fermento biológico seco
MODO DE PREPARO

• Em uma tigela, dissolva o fermento no açúcar e acrescente o sal, os ingredientes
líquidos, os ovos e misture muito bem.
• Acrescente aos poucos a farinha até formar uma massa macia e sove bem a massa.
• Deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora.
• Após o crescimento, divida a massa, enrole da forma que desejar, coloque nas formas
e deixe crescer até dobrar de volume.
• Leve para assar em forno médio (200° C), preaquecido, por aproximadamente 30
minutos.
• Retire o pão do forno e pincele leite para a casca ficar mais macia
Agora vamos ajudar a Tia Nastácia a calcular quanto ela precisa de ingredientes para fazer
mais receitas, responda no caderno.
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1. O que significa o valor “1/2” colocado na receita?
2. Sabendo que 1/2 significa METADE, se ela fosse fazer duas receitas, quanto de água ela
precisaria pegar?
3. E se fosse fazer 3 receitas?
4. Agora Tia Nastácia precisa de ajuda para calcular o total de pãezinhos que faz em cada
fornada.

5 - “Estou muito preocupada, pois cada vez
que sai uma fornada de pães do forno tenho
que contá-los, assim preciso agilizar a
contagem para oferecer pães quentinhos e não
queimados. Como posso descobrir quantos
pães saem em cada fornada, sem contar de um
em um, sendo que em cada fornada saem 5
formas com 4 pãezinhos cada?”
(Tia Nastácia)

QUARTA-FEIRA (12/08)
LEITURA DIÁRIA: O Sítio do Pica Pau Amarelo (O texto está logo abaixo)
ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte
GEOGRAFIA
Taubaté
Taubaté é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, localizado na região
do Vale do Paraíba, a 130km da capital do estado de São Paulo. Tradicional município paulista,
desempenhou papel importante na evolução histórica econômica do país.
Responda em seu caderno:
a) Qual nome do nosso país?
R:___________________________________________
b) Qual estado do nosso país em que está localizado o município de Taubaté?
R:___________________________________________
Complete as frases com as palavras :País, estado, região Sudeste e cidade.
a) Brasil é nosso___________________________.
b) São Paulo é um __________________do Brasil.
6
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c) O estado de São Paulo faz parte da__________________________ do Brasil.
d) Taubaté é uma_____________________ do estado de São Paulo.
Clique no link abaixo e observe o mapa do Brasil.
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/mapa-brasil.pdf
Agora assinale a alternativa que indique os estados que fazem fronteiras com o estado
de São Paulo.
(
(
(
(

) Goiás , Minas Gerais , Rio de Janeiro , Bahia
) Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Rio de Janeiro, Minas Gerais
) Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro
) Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro

LÍNGUA PORTUGUESA
O Sítio do Pica Pau Amarelo
O Sítio do Pica Pau Amarelo fica longe das cidades e da poluição. Lá, as pessoas
vivem aventuras fantásticas. Dona Benta, uma velhinha simpática, gosta de contar
fabulosas histórias e brincar com seus netos Pedrinho e Narizinho. O menino adora
aventuras e caçadas. A menina gosta muito de ouvir histórias.
No sítio, existe uma boneca de pano, muito curiosa, travessa e tagarela que se chama
Emília. Ela vive correndo e gritando para lá e para cá. A boneca foi criada por Tia Nastácia,
a cozinheira do sítio. Ela é uma senhora muito religiosa e adora contar histórias folclóricas.
Com essa turma, você conhece personagens folclóricos, como o saci, a Mula-semcabeça, o Curupira e a Iara, e viaja pelo mundo inteiro, pelo tempo e pelo espaço sideral.
_ Monteiro Lobato
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pauamarelo-monteiro-lobato-dia-do-livro-infant
2)
3)
4)
5)
6)

Imagine como é este lugar e represente-o por meio de desenho.
Qual o título do texto? Quem é o autor?
Quem mora no sítio?
Quem fez Emília?
Retire do texto os nomes dos principais personagens e escreva a característica de cada
um deles, ou do que eles gostam ou fazem.
Ex: Dona Benta - velhinha simpática

7) No texto há duas palavras em destaque. Elas são verbos.
Lembre-se que verbo é a palavra que indica:
a) Ação
Ex: Os pássaros voam.
b) Estado
Ex: Ela está feliz.
7
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c) Fenômeno da natureza
Ex: Ontem Choveu bastante.
Agora conjugue-os como no exemplo abaixo.
Ex: Verbo pular.
EU pulo
Tu pulas
Ele pula
Nós pulamos
Vós pulais
Eles pulam

Eu conto

Eu brinco

QUINTA- FEIRA (13/08)
LEITURA DIÁRIA: Trava língua.
Atrás da pia tem um prato
Um pinto e um gato
Pinga a pia, apara o prato
Pia o pinto e mia o gato.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique
aqui: Educação física
CIÊNCIAS
Chamamos de Mananciais as fontes de água ou reservas hídricas, utilizadas no
abastecimento público. Podem ser superficiais, como rios, lagos , riachos , represas, ou
subterrâneos como arquipélagos e lençóis subterrâneos.
A proteção dos mananciais é muito importante para garantir a quantidade e a qualidade
de água para toda a população
Clique o link abaixo do livro de Ciências e responda em seu caderno a questão 6 da página
70. Em nosso grupo, iremos conversar sobre esse tema.
https://emefmarleciene.files.wordpress.com/2020/08/5-ano-ciencias.pdf
Em seu caderno relacione as colunas:
( a) Fontes de águas ou reservas hídricas
( b) Aquíferos e lençóis subterrâneo.
( c ) Rios, lagos, riachos e represas.

( ) Superficiais
( )Mananciais
( ) Subterrâneos
8
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MATEMÁTICA

PROBLEMINHAS

Dona Benta contou para as crianças algumas histórias do folclore e elas ficaram tão
curiosas que quiseram saber mais. Resolveram então fazer um piquenique e convidaram o Saci e
a Cuca para que contassem um pouco mais sobre as lendas.
Para organizar o piquenique providenciaram os seguintes itens:
10 GARRAFAS DE SUCO (2 LITROS CADA)
5 GARRAFINHAS DE IOGURTE (200ML CADA)
50 PÃES
3 KG DE MORTADELA
2 KG DE MUÇARELA
5 BOLOS DE CHOCOLATE
10 GARRAFAS DE REFRIGERANTE (1 LITRO
CADA)
1 PACOTE DE COPO DESCATÁVEL
3 CESTAS DE FRUTAS (10 UNIDADES DE
CADA)
Mas tiveram dúvidas na relação de quantidade, então ajude-os a resolver os problemas a
seguir, selecionando a alternativa correta:
1.
Pedrinho foi ao mercado e comprou as 10 garrafas de suco. Olhe a lista e calcule quantos
litros ele comprou?
A)

2 litros

B)

10 litros

C)

20 litros

D)

30 litros
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2.
Narizinho comprou as 10 garrafas de refrigerante. De acordo com a lista, quantos litros
de refrigerante ela comprou?
A)

10 litros

B)

15 litros

C)

20 litros

D)

25 litros

3.
O iogurte já tinha na geladeira e tia Nastácia colocou na cesta 5 garrafinhas. Quantos ml
de iogurte levaram no total?
A)

500 ml

B)

1.000 ml

C)

2.000 ml

D)

3.000 ml

. Visconde e Emília foram a padaria comprar a mortadela, que custa R$ 20,00 o quilo. Quanto
eles gastaram para comprar a quantidade de mortadela que estava na lista?
A)

R$ 20,00

B)

R$ 40,00

C)

R$ 60,00

D)

R$80,00

5.
Quando iam saindo da padaria Emília lembrou que ainda faltava comprar a muçarela. Os
2 kg de muçarela custaram no total R$ 52,00. Ela pagou com as notas abaixo. Quando recebeu
de troco?
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A)

R$ 15,00

B)

R$ 18,00

C)

R$ 20,00

D)

R$ 28,00

6.
Tia Nastácia preparou as 3 cestas com frutas. De acordo com a lista, quantas frutas eles
levaram para o piquenique?
A)

10 frutas

B)

20 frutas

C)

30 frutas

D)

40 frutas

7. Durante o piquenique Pedrinho mostrou seu álbum de fotos, que ele tirou durante as suas
aventuras pela floresta. Observe as imagens e identifique corretamente de que ângulo o Pedrinho
tirou as fotos.

1

2

A) Vista de baixo, vista de frente, vista de
cima.
B)
Vista de cima, vista de frente, vista de
baixo.
C)
Vista de frente, vista de baixo, vista de
cima.
D) Vista de frente, vista de cima, vista de
baixo.

3
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SEXTA –FEIRA (14/08)
LEITURA DIÁRIA: Ouvir a música: Emília (Baby Consuelo)
https://www.youtube.com/watch?v=vYcHA-1kT94
LÍNGUA PORTUGUESA
Hoje iremos conhecer dois personagens do sítio: a boneca de pano Emília e a Narizinho.
Emília
Feita de uma saia velha da tia Nastácia, a Emília era só uma boneca até tomar as pílulas
falantes do Doutor Caramujo. Tagarela desde então, ela vive a dar ideias, a inventar palavras e a
questionar tudo.
A Emília tem uma canastrinha, um tipo de baú, que ganhou da Tia Nastácia onde guarda
as miudezas que encontra pela frente, como caquinho de louça, mosca morta, alfinete...

Narizinho
Narizinho, a dona do nariz arrebitado, chama-se Lúcia Encerra Bodes de Oliveira e tem
oito anos. Neta de Dona Benta e prima de Pedrinho, a menina mora no Sítio do Pica Pau
Amarelo e adora pescar e subir em árvores.
Sua melhor amiga é a boneca Emília.
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelomonteiro-lobato-dia-do-livro-infant
8) Quem são as personagens dos textos acima?
9) Desenhe esses personagens.
10) Encontre nos textos uma palavra:
a) Com uma sílaba:
b) Com duas sílabas:
c) Que esteja no diminutivo:
d) Nome de animal:
e) Nome de pessoa:
f) Terminada com R:
g)
MATEMÁTICA
1 – Coloque os números a seguir, conforme seu valor posicional e em ordem crescente:
413264 – 85326 – 41758 – 13457 – 85963 – 26784 -569843 - 34789
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CENTENA
DE
MILHAR

DEZENAR
DE
MILHAR

UNIDADE
DE
MILHAR

CENTENA

DEZENA

UNIDADE

SEGUNDA-FEIRA (17/08)
LEITURA DIÁRIA: O que é, o que é? Mesmo atravessando o rio não se molha.
LÍNGUA PORTUGUESA
Faça a leitura da música abaixo (se puder ouvi-la:
https://www.youtube.com/watch?v=RYcbf_9Uevs)
PEDRINHO
Jota quest
Ele a imaginava
Que era o rei soldado herói pirata
E domador
Era o que queria ser
Porque era um sonhador
Ele acreditava em dragão, bruxa, saci
Cavalo voador
Via o que queria ver
Porque era um sonhador
E o pica pau amarelo
Mundo que escolheu
Era assim como um castelo seu
Ele viajava
Era trem, submarino, avião, vapor
Ia onde queria ir
Porque era um sonhador
13
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E ao Pica Pau Amarelo retornava então
Pois não há mundo mais belo não

Ele se encantava
Pois no sítio há tanto bicho
Mato, fruta e flor
Ele então só quer crescer
Para o mundo exterior
Percorrer
1) Enumere os versos de acordo com a estrofe da música:
( ) Era o que queria ser
( ) Mundo que escolheu
( ) Ele viajava
( ) Para o mundo exterior
2) Que tipo de texto é este?
3) A palavra BRUXA é escrita com X e tem o som de CH. Vamos conhecer outras
palavras escritas com X, mas com outros sons?

X com som de
CH
Lixo

O X e seus diferentes sons
X com som de Z X com som de CS X com som de S

Existem

Oxigênio

Escreva 3 outras palavras escritas com X e com:
a) Com som de CH:
b) Com som de S:
c) Com som de Z:
d) Com som de CS:
MATEMÁTICA
3- Resolva os cálculos a seguir:
A ) 12789 + 45987 =

E ) 57683 X 7 =

B ) 78521 + 58932 =

F ) 75432 X 24 =

C ) 94327 – 54324 =

G ) 4729 : 26 =

D ) 7532 – 3478 =

H ) 4889 : 8 =
14
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TERÇA- FEIRA (18/08)
LEITURA DIÁRIA: Vamos conhecer um pouco sobre Pedrinho?
Pedrinho
Neto de Dona Benta, primo de Narizinho, ele tem dez anos e mora na cidade. Por
isso, só visita o sítio durante as férias. Esperto e corajoso, vive em busca de aventuras no
Capoeirão e sabe tudo sobre a onça pintada.
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelomonteiro-lobato-dia-do-livro-infant

INGLÊS
A professora de inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua
inglesa
HISTÓRIA
Observe essas imagens:

PINTEREST
GLOBO

REVISTA GALILEU - O

Essas pessoas, retratam as vestimentas das pessoas no final do século XVIII e início do
século XX.
Esse período da moda brasileira, marca também a História do Brasil: o início e o fim da
República Velha chamada café com leite, conhecida pela alternância de mineiros e paulistas na
Presidência.
Agora responda:
1) Nessa época, as pessoas tinham igualdade social, isso é, todos conseguiam acompanhar a moda
e tinham as mesmas condições? O que acontecia no passado em relação a desigualdade que
continua até os dias de hoje?
15
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2) Pesquise no Google: Política do Café com leite. Explique o que compreendeu ao ler sobre essa
forma de alternância de poder.
MATEMÁTICA
Antes de responder as próximas questões assista o vídeo abaixo:
https://youtu.be/SnN0as5s7KE
Nas expressões numéricas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões.
Todas as operações podem acontecer em uma única expressão.
Para resolver as expressões numéricas utilizamos alguns procedimentos:
Se em uma expressão numérica aparecer as quatro operações, devemos resolver a
multiplicação ou a divisão primeiramente, na ordem em que elas aparecerem e somente
depois a adição e a subtração, também na ordem em que aparecerem.
EXEMPLO: 138 – 15 x 6 +31 + 60 x 2
138 – 90 + 31 + 120
48 + 31 + 120 = 199

1) Resolva as expressões abaixo:
A) 48 + 36 – 46 =
B) 195 – 46 + 27 =
C)

C) 164 – 47 x 34 =
D) 26 x 58 – 39 =

QUARTA-FEIRA (19/08)
LEITURA DIÁRIA: Em férias
Em férias
Quando, naquela tarde, Pedrinho voltou da escola e disse a Dona Tonica que as
férias iam começar, a boa senhora perguntou:
__ E onde você quer passar as férias deste ano, Pedrinho?
O menino botou a mão na cintura, rindo-se de tamanha ingenuidade.
__ Que pergunta, mãe! Pois onde mais, senão no sítio do Pica Pau Amarelo.
Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o
Sítio, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e
da Emília.
Dona Benta era a melhor das avós; Narizinho, a mais elegante das primas; Emília,
a mais maluquinha de todas as bonecas: o Marquês de Rabicó, o mais Rabicó de todos os
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marqueses, e o Visconde, o mais “cômodo” de todos os Viscondes. Havia ainda Tia
Nastácia, a melhor quituteira deste e de todos os mundos que existem.

https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelomonteiro-lobato-dia-do-livro-infant
ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte
GEOGRAFIA

FONTE: https://www.todamateria.com.br/zona-rural-e-zona-urbana/

CIDADE – ZONA URBANA

CAMPO – ZONA RURAL

Pedrinho, neto de Dona Benta, mora na cidade. Por isso, só visita o sítio durante as
férias.
A cidade faz parte da ocupação do espaço Urbano.
Narizinho, a dona do nariz arrebitado, chama-se Lúcia e tem oito anos. A menina mora no
Sítio do Pica Pau Amarelo e adora pescar e subir em árvores.
O Campo faz parte da ocupação do espaço Rural.
Escreva:
LADO POSITIVO DE MORAR NA ZONA RURAL:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
LADO NEGATIVO DE MORAR NA ZONA RURAL:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17
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LADO POSITIVO DE MORAR NA ZONA URBANA:

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
LADO NEGATIVO DE MORAR NA ZONA URBANA:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
LÍNGUA PORTUGUESA
- Observe o texto da leitura diária de hoje:
1)
2)
3)
4)

Quando a mãe de Pedrinho disse que as férias iriam começar, ele voltava de onde?
Onde ele queria passar as férias?
Quais seriam as companhias que ele teria lá no sítio?
Enumere os parágrafos do texto e copie apenas o 3º parágrafo.

QUINTA- FEIRA (20/08)
LEITURA DIÁRIA: Você sabe o que são provérbios?
Provérbios e Ditados são frases curtas que têm a função social de aconselhar e
advertir, ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas,
recurso que facilita a memorização.
LÍNGUA PORTUGUESA
Complete os provérbios abaixo.
FOLCLORE - PROVÉRBIOS
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Complete os provérbios:
Quem casa ......................................................................................................................
Quem com ferro fere.......................................................................................................
Quem diz o que quer ......................................................................................................
Quem cala ......................................................................................................................
Quem avisa ....................................................................................................................
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique aqui:
Educação física
CIÊNCIAS/ LÍNGUA PORTUGUESA
Solo e sua proteção
Lembrete: As rochas muitas vezes são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos,
fragmentos de rochas, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo.
Os solos levam muitos anos para se formar e estão sempre mudando.
Existem vários tipos de solos, entre eles temos:
Arenoso: composto com a maior parte de areia;
Argiloso: composto com a maior parte de argila;
Calcário: composto por calcário;
Humoso: por seres em decomposição.
Agora em seu caderno ilustre cada tipo de solo.
Clique no link abaixo e veja a reportagem que teve sobre Taubaté e a preservação do solo do
Parque Itaim.
https://www.taubate.sp.gov.br/noticias/preservacao-do-parque-do-itaim-e-celebrada-no-diamundial-do-solo/
Responda em seu caderno:
a) De acordo com a reportagem do link, a que se deu a recuperação do solo do Parque de Itaim
da cidade de Taubaté?
b) Escreva com suas palavras: Por que é importante protegermos o solo?
c) Escreva em seu caderno uma lista de atitudes que devemos ter para proteger o meio ambiente
MATEMÁTICA

Expressões numéricas
1) Pedro tinha 25 cartinhas, brincando com Mateus ele perdeu 8 na primeira rodada, ele ganhou
10 na próxima. Com quantas cartinhas Pedro ficou no final da brincadeira? Represente e responda
a questão acima utilizando uma expressão numérica.
2) A professora já tinha um saco com 12 balas, ela comprou mais um pacote com 50. Ela vai
distribuir essas balas para 38 alunos. Quantas balas vão sobrar? Represente e responda a questão
acima utilizando uma expressão numérica.
19
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SEXTA –FEIRA (21/08)
LEITURA DIÁRIA: vamos ler o trava língua abaixo?
DESINQUIVINCAVACADOR DAS CARAVELARIAS DESINQUIVINCAVACARIA
AS CAVIDADES QUE DEVERIAM SER DESINQUIVINCAVACADAS.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o pequeno texto sobre Dona Benta.

DONA BENTA
Dona Benta Encerrabodes de Oliveira, seu nome completo, é uma mulher idosa que possui
dois netos, Lúcia (Narizinho) e Pedrinho. Ela tem mais de sessenta anos e é muito sabida, pois
gosta muito de ler e está sempre ensinando coisas novas aos netos e informando-os sobre a cultura
do Brasil e do mundo. Solitária, mora apenas com Tia Nastácia e sua neta Narizinho e os bichos
do sítio, recebendo a visita de Pedrinho, que mora na cidade grande, sempre que este tira férias
da escola. Viúva de um grande senhor do engenho, sua paixão são os livros.
(Ela é inspirada na avó Anacleta de Monteiro Lobato).
https://www.passeidireto.com/arquivo/67137955/sequencia-didatica-sitio-do-pica-pau-amarelo-monteiro-lobato-dia-dolivro-infant

1)
2)
3)
4)

Quem é Dona Benta?
O que ela gosta de fazer?
Você acredita que o hábito de leitura seja importante? Por quê?
Substantivo primitivo é a palavra que dá origem a outros substantivos, que chamamos de
substantivos derivados.
Observe que da palavra Flor, podemos formar outras palavras como: florista, florada.
Continue a atividade abaixo, escrevendo na coluna adequada.
Substantivo primitivo

Substantivo derivado

a) Boi
b) Bicho
c) Mar

5) No texto tem uma palavra em destaque. Esta palavra é um verbo.
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De acordo com a terminação, os verbos reúnem-se em três grupos chamados conjugações
verbais. Veja.
1ª Conjugação_ são os verbos terminados em AR.
2ª Conjugação_ são os verbos terminados em ER.
3ª Conjugação_ são os verbos terminados em IR.
Obs: O verbo Por, faz parte da segunda conjugação, pois vem do latim “POER”.

a) Faça uma lista com 5 verbos de cada conjugação.

MATEMÁTICA/ GEOGRAFIA
Hoje iremos realizar algumas atividades do livro EMAI/Ler e escrever. Fique tranquilo,
nós iremos conversar sobre essas atividades. Qualquer dúvida, procure a professora. Vamos fazer
juntos as páginas 13, 14, 18, 19 e 21. Iremos rever mapas e retomar estudos sobre o Sistema de
Numeração Decimal.

AS ATIVIDADES ADAPTADAS PARA OS NOSSOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS MIRIAM E ELAINE
(AEE) DEVEM SER RETIRADAS NA ESCOLA.
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