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ATIVIDADES DOMICILIARES  PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 
 

 
Todos os dias uma pequena conquista e no final de tudo uma vitória na batalha! 

Com esse pensamento vamos para mais uma jornada de estudos, até alcançarmos a 

vitória! 

 

Beijos carinhosos, 

 
  

Continuaremos a solicitar que façam a leitura das atividades, que pensem bastante nas  

respostas e que procurem respondê-las no caderno com todo o capricho. 

 

SEGUNDA-FEIRA (26/10) 
LEITURA DIÁRIA: Ao pé de sua criança – Pablo Neruda 

https://www.youtube.com/watch?v=-lyyAoa_ruQ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Sabemos que as tirinhas estão entre os gêneros textuais mais queridos do mundo! Seja 

de ação, comédia, drama, suspense… Elas sempre têm uma mensagem para nos transmitir.   

 
Fonte: http://www.recicloteca.org.br 

 

Leia com bastante atenção a tirinha acima e responda no caderno: 

1) O que o Cebolinha está fazendo? 

2) Por que Marcelinho tomou o potinho das mãos de Cebolinha? 

3) No último quadrinho, Mônica relata que Marcelinho criou um novo super-herói. Por 

que ela relata isso? 

4) Se fosse você o super-herói, qual seria seu superpoder e o que você faria para 

proteger o seu meio ambiente? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lyyAoa_ruQ
http://www.recicloteca.org.br/noticias/marcelinho-novo-personagem-da-turma-da-monica-e-ligado-em-sustentabilidade/
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MATEMÁTICA 

O QUE É FRAÇÃO? 

Aprenda o que são frações, como elas representam parcelas de objetos que foram 

divididos em partes iguais e as operações que as envolvem. 

Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi 

dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que 

representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. 

Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Para isso, 

foram criados os números racionais. 

 
Nos nossos encontros virtuais, iremos aprender juntos esse novo conteúdo. 

           RESPONDA: 

1. Que fração representa as partes coloridas de cada figura? Escreva em seu caderno: 

 
                             A.                     B.                   C.                     D. 

 

 
                            E.                        F.                          G.                      H. 

 

 
                              I.                                 J.                                K. 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/numeros-negativos.htm
https://escolakids.uol.com.br/numeros-racionais.htm
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TERÇA- FEIRA (27/10) 

 
LEITURA  DIÁRIA: História dos brinquedos 

Estamos terminando o mês das crianças, vamos conhecer um pouco sobre a criação dos 

brinquedos e para que serviam além de divertir as crianças. 

 
Imagens: Learn More/ Pinterest 

Os brinquedos pouco mudaram ao longo dos séculos, mas alguns são curiosos. As 

crianças do século 16, por exemplo, brincavam com bonecas e bolas de madeira. As bolas 

eram pequenas e as crianças brincavam de pegá-la dentro do copo também de madeira, num 

movimento de um lado para outro da mesa. 

A primeiras casas de bonecas foram feitas na Alemanha, em 1558. Depois, em 1693, o 

filósofo Inglês John Locke disse que “dados e brinquedos” com letras poderiam ajudar  

crianças a aprender o alfabeto.  

Em 1767, com o início da Revolução Industrial, os brinquedos industriais começaram a 

ser produzidos em massa e, além de entreter, passaram a ser destinados a ensinar e educar, 

como era o exemplo das casas de bonecas equipadas para que as meninas aprendessem a 

cuidar e zelar do ambiente familiar.  

Fonte: https://www.thebrasilians.com/pb/2018/06/13/portugues-do-brasil-voce-

conhece-a-historia-dos-brinquedos/ (adaptado) 

 

INGLÊS 

A professora de Inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua 

inglesa 
Halloween  (Dia das Bruxas) - página 77 

 

HISTÓRIA 

Depois da leitura de hoje, responda em seu caderno: 

1) No início do século XX as crianças tinham brinquedos? Elas brincavam muito ou 

tinham pouco tempo para brincar? Porque isso acontecia? 

https://www.thebrasilians.com/pb/2018/06/13/portugues-do-brasil-voce-conhece-a-historia-dos-brinquedos/
https://www.thebrasilians.com/pb/2018/06/13/portugues-do-brasil-voce-conhece-a-historia-dos-brinquedos/
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
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2) Além de entreter, qual a finalidade dos brinquedos que começaram a ser produzidos 

no início da Revolução Industrial? 

 

MATEMÁTICA   

 

 
https://image.slidesharecdn.com 

RESPONDA: 

1. Escreva como é lida cada uma das seguintes frações (conforme a explicação da 

professora no grupo): 

 

  

  

  
 

QUARTA-FEIRA (28/10) 

 
LEITURA DIÁRIA:  Assista esse vídeo: Turma da Mônica em: Cuidado com o meio 

ambiente  

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE 

https://image.slidesharecdn.com/definindo-fraes-1217284025904772-9/95/definindo-fraes-4-638.jpg?cb=1376310574
https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia com atenção a tirinha abaixo: 

 
https://ciclovivo.com.br 

Agora responda no seu caderno: 

1) Você conhece esses personagens? Quem são? 

2) Por que eles falam diferente da nossa escrita, nessa tirinha? 

3)  Quando Chico fala: “Não! Di ispirança” o que você entendeu? 

4) Analise a palavra ESPERANÇA. Agora, escreva as palavras abaixo, completando 

com M ou N: 

ca___ pina ci___ tura ta___borete vale__ te li___peza 

mora__go    seme__te    pime__ta     te__pestade     ma__dioca    

tro __co     ma__so  

 

po__ba    i___posto    e__brulhar    

segu__do    pi__çar  

 

ca___peão e__baixador ca__ção 

 

MATEMÁTICA 

  

FIGURAS PLANAS 

1 – Observe algumas bandeiras dos estados brasileiros e escreva em seu caderno o 

nome das formas geométricas que você consegue perceber (círculo, retângulo, triângulo, 

losango, quadrado e oval). 

São Paulo 

Bahia  

Minas Gerais 

Rio de janeiro  

Rondônia  

Mato grosso  

Para pesquisar e descobrir a bandeira de cada estado, clique aqui: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bandeiras_do_Brasil 

 

https://ciclovivo.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Tira-monica-arvores.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bandeiras_do_Brasil
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2- Que tal você criar uma bandeira com formas geométricas! Capriche na pintura! 

 

ARTE 

Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de Arte. Clique aqui: Arte 

 

QUINTA- FEIRA (29/10) 

 
LEITURA DIÁRIA:   Convite – José Paulo Paes 

https://www.youtube.com/watch?v=GXvIAtCxSHs 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique 

aqui: Educação física 

CIÊNCIAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Mudanças climáticas são alterações provocadas no clima a partir de mudanças nas 

temperaturas médias globais, nos regimes de chuva e na cobertura vegetal.  

Causas das mudanças climáticas 

As mudanças climáticas podem ter origem natural ou antrópica, ou seja, provocada pela 

ação humana. Se originadas naturalmente, podem ser internas, advindas de processos que 

ocorrem no interior da Terra, ou externas, como a variação da energia solar. Uma das 

atividades humanas que desencadearam as mudanças climáticas são as atividades industriais, 

que liberam gases poluentes e de efeito estufa à atmosfera. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/mudancas-climaticas.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=o7mjvaRjYJk 

 

Agora responda no caderno: 

1)O que são mudanças climáticas? 

2)Como podem ser essas transformações climáticas? 

 

MATEMÁTICA 

 

Para a próxima atividade, a professora vai precisar que você recorte os sólidos 

geométricos que se encontram no final do livro Ler e Escrever/EMAI: ANEXO 3 – 

Atividade 6.6 ( recorte todos e guarde no saquinho para a próxima atividade). 

 

SEXTA - FEIRA (30/10) 
Feriado 

 

SEGUNDA - FEIRA (02/11) 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://www.youtube.com/watch?v=GXvIAtCxSHs
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
https://escolakids.uol.com.br/geografia/mudancas-climaticas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=o7mjvaRjYJk
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Feriado 

 

TERÇA- FEIRA (03/11) 

 
LEITURA DIÁRIA: Proclamação da República do Brasil 15 de Novembro de 1889 

Leia aqui: https://www.sohistoria.com.br/ef2/proclamacao/ 

 

 

HISTÓRIA 

Agora responda: 

1) Em que dia comemoramos a instalação da República no Brasil e como o povo exerce 

nela a sua soberania? 

2) Por que os militares estavam descontentes com o imperador? 

3) Quem foi o primeiro presidente do Brasil?  

 

 INGLÊS 

A professora de Inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua 

inglesa 
Atividade Diagnóstica de Novembro 

 

MATEMÁTICA 

Agora que vocês já confecionaram o sólido geométrico na aula anterior, podem 

responder as páginas  70, 71, 72 e 73 do livro Ler e Escrever. Qualquer dúvida, pergunte 

para sua professora. 

 

QUARTA-FEIRA (04/11) 

 
LEITURA DIÁRIA: Curiosidades sobre o hino da Bandeira : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMigrh9RqOA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Veja a letra do Hino à Bandeira aqui: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_%C3%A0_Bandeira_do_Brasil#Letra 

 

Agora, em seu caderno, responda: 

1. Escolha uma estrofe do hino e faça um desenho bem bonito: 

2. Perceba as palavras que você não conhece no hino e depois procure o significado no 

dicionário: 

3. Quem foi o compositor do Hino da Bandeira? 

4. Na sua opinião qual a importância de se ter um Hino da Bandeira? 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/proclamacao/
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa
https://www.youtube.com/watch?v=ZMigrh9RqOA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_%C3%A0_Bandeira_do_Brasil#Letra
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ARTE 

Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de Arte. Clique aqui: Arte 

 

GEOGRAFIA 

Leiam esse artigo sobre a Proclamação da República: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do

_Brasil 

Leia com atenção e responda: 

1) O que ocorreu em 1889 no dia 15 de novembro? 

2) Onde ocorreu a Proclamação da República? 

 

QUINTA- FEIRA (05/11) 

 
LEITURA DIÁRIA: Você troca? Eva Furnari  

https://www.youtube.com/watch?v=gUqqsazM-8I 

    

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique 

aqui: Educação física 

CIÊNCIAS 

Mudanças climáticas e os recursos hídricos 

O ciclo da água está diretamente ligado ao clima. Assim, mudanças no clima que 

alterem o regime de chuvas podem provocar o aumento da ocorrência de eventos 

hidrológicos extremos, como inundações e longos períodos de seca. Esses eventos afetam a 

oferta de água, ameaçando o suprimento de recursos hídricos para todos.  

Diante do cenário de mudanças no clima, a Agência Nacional de Águas (ANA) 

implementa medidas para aumentar a segurança hídrica e a capacidade do Brasil de se 

adaptar a novos cenários.  

Fonte: https://www.ana.gov.br 

 

Assista esse vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vEOBmZBBLbw  

 

Após a leitura do texto e de assistir o vídeo responda no seu caderno: 

1) Como a mudança da temperatura afeta o ciclo da água? 

2) De que forma o ciclo da água afeta os habitats? 

 

MATEMÁTICA 

https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=gUqqsazM-8I
https://ensinofundamentalhortolandia.blogspot.com/search/label/EDUCA%C3%87%C3%83O%20F%C3%8DSICA
https://www.ana.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=vEOBmZBBLbw
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Vamos continuar estudando frações. Abra o livro EMAI nas páginas 52, 53 e 54 e 

realize as atividades no próprio livro. Qualquer dúvida consulte sua professora. 

 

       

SEXTA –FEIRA (06/11) 

 
LEITURA DIÁRIA:  A valsa das pulgas, de Ruth Rocha 

https://www.youtube.com/watch?v=-xfdkj6yeDM 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Como surgiu a galinha d’Angola 

Leia aqui: 

https://portaldelauro.com.br/como-surgiu-a-galinha-dangola/ 

 

 Após a leitura do conto africano responda as perguntas no seu caderno: 

1 -Onde aconteceu a história? 

2- Descreva como era o melro: Macho/ Fêmea 

3- O conto relata que o Melro jurou vingança e jogou uma praga nas aves. Que praga 

foi essa? 

 

4- Escreva a resposta correta em seu caderno: 

a) Como era o melro: 

(  ) feio e antipático  

(  ) vaidoso e belo 

(  ) amigável e simpático  

 

b) como ficaria a galinha d’Angola após a praga do Melro: 

(   ) grande e gorda 

(  ) magra e fraca 

(  ) baixa e leve 

 

 5- “Como surgiu a galinha d’Angola” é um conto africano. Qual trecho do conto você 

gostou mais? Escreva-o.  

 

6-Escreva o Antônimo dessas palavras: 

Grande:____________________         Fraca:_______________________ 

Feio:_______________________        Amigável: ___________________ 

Antipático:___________________       Vaidoso:____________________ 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xfdkj6yeDM
https://portaldelauro.com.br/como-surgiu-a-galinha-dangola/
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7- Passe as frases para o plural: 

 

a) Antigamente a ave vivia feliz no campo e floresta. 

b) O melro é uma ave muito vaidosa, pois é muito belo. 

c) A galinha d’Angola é uma ave muito esperta e voa para fugir do caçador. 

 

MATEMÁTICA 
 

ATIVIDADES: 

Vamos  fazer descobertas interessantes. Desta vez com uma tira de papel. Siga as 

orientações do livro Ler e Escrever na página 65 depois responda as páginas 66, 67 e 68. 

Qualquer dúvida, pergunte para sua professora.  

 

 

 

 

AS ATIVIDADES ADAPTADAS PARA OS NOSSOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL E ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS MIRIAM E 

ELAINE(AEE) DEVEM SER RETIRADAS NA ESCOLA. 


