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ATIVIDADES DOMICILIARES-PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS
Segunda-feira 08/03
Leitura diária: Voo
Voo Voa,
Voa passarinho...
Voa,
Voa
pro seu ninho...
Antes que o dia acabe,
antes que o sol se esconda,
antes que o mar se assanhe,
antes que vire onda...
Antes que a noite chegue
Enrolada no seu véu,
Antes que as estrelinhas
Se espalhem pelo céu.
Antes que os grilos cantem
Formando um grande coral,
Antes que as formiguinhas
Se espalhem no quintal.
Antes que a D. Aranha
Se enrole em sua teia.
Antes que a lua nova
Se transforme em lua cheia.
Voa,
Voa passarinho...
Voa,
Voa
pro seu ninho...
Tá na hora de nanar!
Sonha sonhos
de outros voos,
de lugares encantados...
Sonha sonhos cor de aurora,
Sonha sonhos de luar!
(Nye Ribeiro. Roda de Letrinhas. Ilustrações de Elma. Campinas: Roda & Cia, 2004, p.28-29.)
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Língua Portuguesa
Olá crianças! Na aula de hoje, no caderno de Língua Portuguesa, vamos estudar sobre o
Gênero textual: Poema.
O que é mesmo um Poema?
Poema: é um texto literário que pertence ao gênero da poesia, e cuja apresentação pode
surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e
emoção.
Geralmente, se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. Cada linha de
um poema representa um verso, já a estrofe é o conjunto de versos. Já as rimas são
representadas pela semelhança de som entre as palavras e manifestam-se no final dos versos.
Você gosta de poema? Conhece algum? Qual? Já tentou escrever poemas? Já leu algum
livro de poemas?
Agora, vamos responder as questões sobre o poema Voo, da autora Nye Ribeiro:
1. Quantos versos temos no poema Voo? Quantas estrofes?
2. O que o poema pede que o passarinho faça?
3. Tem rimas no texto? Transcreva abaixo as rimas encontradas no poema “Voo”.
Arte
Que tal fazer uma atividade de arte e exercitar a criatividade? Dê uma olhadinha na
atividade de Arte em nosso Blog. Clique aqui: Arte

Terça-feira 09/03
Leitura diária: 08 de março – Dia Internacional da Mulher
Disponível em: https://youtu.be/042IXW_aNeE
Matemática
Olá crianças! Na aula de hoje, no caderno de Matemática, iremos retomar os estudos dos
números naturais no Sistema de numeração decimal. Vamos lá!
1. Sabemos que os números naturais são infinitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...) e podem
indicar contagem, uma medida, uma posição (ou ordem) ou um código. Abaixo, escreva no
caderno o que cada número está indicando (contagem, posição (ou ordem), medida ou código):
a. A senha do cartão de crédito de Paulo é 96761.
b. Na turma de Roberta há 36 alunos.
c. Maura comprou 3 metros de tecido.
d. O time de Juca ficou em 2º lugar no campeonato escolar.
2. Complete os itens a seguir considerando a sequência dos números naturais. Veja o
exemplo:
a. Os números naturais de 1 algarismo vão de 0 à 9.
b. Os números naturais de 2 algarismo vão de _____ à_____.
c. Os números naturais de 3 algarismo vão de _____ à_____.
d. Os números naturais de 4 algarismo vão de _____ à_____.
e. Os números naturais de 5 algarismo vão de _____ à_____.
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Inglês
Hoje é dia de aprender uma nova língua: vamos estudar inglês! Dê uma olhadinha no
Blog, na aula que a Teacher preparou para você!
St Patrick´s Day (Dia de São Patrício)
Clique aqui: Língua Inglesa
Quarta-feira 10/03
Leitura diária: Desperdício (Rosiane Fernandes Silva)
Alô, alô garotada
Prestem muita atenção!
Para evitar o desperdício
Vou ensinar uma lição!
Mas antes
vou falar um pouco
da nossa situação.
Cerca de 13 milhões de pessoas,
que vivem em nossa nação
passam fome e muita sede
e sofrem de desnutrição.
Que curioso vejam vocês
que 30% da produção agrícola
no nosso país cultivada
é toda desperdiçada.
E lhes digo com tristeza e muito sofrimento
que esse fato deixa o Brasil
entre os dez países
que mais desperdiçam alimento.
Por isso comece em casa
e aprenda uma lição
aproveite por completo
a comida que no prato colocar
o suco que for beber
e a água que for tomar
E a comida que sobrou de ontem
para a panela deve voltar
fala para a mamãe e o papai
tudo reaproveitar.
Agindo corretamente
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com consciência e dedicação
vamos ajudar a diminuir
a fome da nossa nação.
(site acessaber.com.br)
Atividade Interdisciplinar: Língua Portuguesa/ Ciências
Crianças essa atividade de hoje pode ser feita tanto no caderno de ciências quanto no
caderno de Língua Portuguesa. Vamos ao conteúdo!
Leiam o poema Desperdício (Rosiane Fernandes Silva). Em seguida, responda as
questões:
1)Qual é o gênero textual acima?
2)Quantas estrofes há no texto? Quantos versos?
3) Tem rimas no texto? Transcreva dois pares de rimas.
4) Qual é o assunto abordado no texto?
5)De acordo com o texto, 13 milhões de brasileiros passam fome, sede e sofrem de
desnutrição.
Assistam ao vídeo sobre Desnutrição infantil no link https://youtu.be/Ki0HWhrSyy0 para
saber mais, em seguida responda:
a) Explique o que você entendeu sobre desnutrição.
b) Uma pessoa acima do peso pode sofrer de desnutrição? Por quê?
c) O que você faria para evitar a desnutrição?
Quinta-feira 11/03
Leitura diária: A imigração
Disponível em: https://youtu.be/vUqzlSnyBVU
Geografia
Crianças, em nossa aula de Geografia iremos falar sobre Deslocamentos populacionais.
Vamos trabalhar e consolidar a noção sobre MIGRAÇÃO, refletindo sobre as possíveis
motivações para que tal processo ocorra.
Migração é o deslocamento de pessoas dentro de um espaço geográfico, de forma
temporária ou permanente por motivações diferentes como segurança, emprego, saúde, filhos,
moradia, fenômenos naturais como furacões, tsunamis, terremotos, etc. Os movimentos
migratórios de saída do indivíduo para fora do país são chamados EMIGRAÇÃO e os
movimentos migratórios de entrada do indivíduo no país é chamado de IMIGRAÇÃO.
(Texto elaborado pela professora Eulaliana 5ºC)
Após assistir ao vídeo A Imigração, responda as questões:
1) Quem são os personagens que aparecem no vídeo?
2) Por que eles se mudaram para o Brasil?
3) Quais eram os trabalhos dos pais?
4) Quem cuidava das crianças?
5) Como foi a vida das crianças logo que chegaram?
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Educação Física
Que tal se exercitar um pouquinho? Dê uma olhadinha no Blog, na atividade preparada
pelo professor de educação física. Clique aqui: Educação Física

Sexta-feira 12/03
Leitura diária: Povos Nômades e Sedentários
Disponível em : https://youtu.be/ozOvH0ObSDc
História
Olá crianças! Hoje no caderno de história vamos continuar estudando sobre os povos
nômades e sedentários, ou seja, como o ser humano parou de se deslocar de um lugar a outro,
passando a viver em um único lugar. Vamos lá!
Após assistirem ao vídeo Povos Nômades e Sedentários, responda as questões:
1) Observe as imagens e escreva, em seu caderno, as diferenças entre elas:

Fonte: Slideplayer.com

2) O que a agricultura tem a ver com o assunto tratado?
3) Qual a diferença entre povos nômades e povos sedentários?
Matemática
Olá crianças! Na aula de hoje, no caderno de Matemática, iremos retomar os estudos do
sucessor e antecessor de um número natural dentro do Sistema de numeração decimal.
Vamos lá!
Responda no caderno:
1. O sucessor de 104 é ________.
2. _______ é o antecessor de 105.
3. O antecessor de 23.740 é o número___________.
4. Doze mil e vinte é o ___________ de doze mil e dezenove.
5. O número do ano em que estamos é ___________. O antecessor dele é _________ e o
sucessor é _________.
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