
 

 

 

06/04 – Segunda-feira 

 

1º aula - Matemática 

- Armar e resolveras operações abaixo no caderno: (Se quiser, pode imprimir ou copiar 

em seu caderno) 

 

 

2º aula – Informática 

 

QUERIDA FAMÍLIA, SEGUE A SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PROPOSTA PARA AS AULAS DE 
INFORMÁTICA. CLIQUE SEMPRE NO LINK. QUANDO ABRIR, NUNCA CLIQUE EM JOGOS 
RELACIONADOS. BOM TRABALHO! 

A Sílaba tônica das palavras 

Leitura: 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-silaba-tonica-das-palavras.htm 

Classificação das palavras 

Descrição: As palavras podem ser classificadas de acordo com a posição de sua sílaba tônica. 
Clique e arraste as palavras para o seu espaço correspondente. 

http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=7535 

Descrição: Diversas atividades sobre Sílabas Tônicas (1 ao 8). 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-silaba-tonica-das-palavras.htm
http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=7535


http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=7430 

  

 Páscoa 

Uma data tão importante para nós cristãos, não poderia passar em branco. 

Livro Animado de Páscoa 

http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=186 

Descrição do jogo: Desafio de conhecimentos sobre a Páscoa. Leia o texto e clique nas letras 
para completar a palavra que está faltando. 

http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12060 

 

3º aula :Língua Portuguesa 

- Jogar os jogos da Moderna Compartilha em XMILE: 

 

MUNDO COISAS PERDIDAS: 
EPISÓDIO 1: UMA GRANDE SURPRESA 

EPISÓDIO 2: RESGATE ANIMAL 

 
MUNDO SOMBRAS SUSSURRANTES: 
EPISÓDIO 1: RUTO, O DESTEMIDO 

EPISÓDIO 2: PERDIDOS NA FLORESTA 

MUNDO NUVENS GUERREIRAS 
EPISÓDIO 1: E O VENTO LEVOU... 

EPISÓDIO 2: TERRA FIRME... MAIS OU MENOS 

 

 

 

4º aula :Língua Portuguesa 

 

- Copiar no caderno o conteúdo abaixo: (As frases em destaque devem ser copiadas 

de lápis e em seguida, fazer ao redor o balão de lápis de cor, como fazemos todos os 

dias na escola) 

Encontro vocálico  

Observe as palavras a seguir: 

Leite       cacau     mão  

Nessas palavras há vogais que aparecem juntas. Elas formam encontros vocálicos. Os 

encontros vocálicos são três: Ditongo, tritongo e hiato. 

http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=7430
http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=186
http://atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12060


 

 

Observe as palavras a seguir: 

              Piano                                                                           sa - í - da  

 

 

- Fazer a Atividade sobre encontros vocálicos no portal moderna compartilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro de duas vogais em sílabas separadas recebe o nome de hiato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

07/04 – Terça – feira 

1º aula: Matemática 

 

- Armar e resolver no caderno as operações abaixo. (Se quiser, pode imprimir a imagem e colar no 

caderno) 

 

Vamos calcular! 

 

 

 



 

 

 

 

 

1- Recortar e colar os desafios matemáticos a seguir no caderno e resolvê-los.  

Lembre-se: em desafios matemáticos devemos fazer o cálculo e resposta. 

 

 

2ªe 3ª aulas– Ciências 

 

 - Copiar o conteúdo a seguir no caderno. 

O que é o solo? 

O solo é a parte da crosta terrestre onde nascem e crescem diversas plantas, onde 

vivem as pessoas e muitos outros animais. 

O solo que também é chamado de terra ou chão, é formado por pequeninos pedaços de 

rochas que vão se quebrando em pedaços cada vez menores, por causa da ação do vento, 

do frio, do calor, das águas das chuvas, dos rios e dos mares. 



O humo é formado por restos de animais e plantas que se decompõem, se desfazem ou 

apodrecem no solo. Isso torna o solo fértil, ou seja, rico em sais minerais, o que é bom para o 

desenvolvimento das plantas. 

  

- Copiar as perguntas e responder no caderno. 

 

- Responda:  

1) O que é solo? 

2) O que vive no solo? 

3) Como também é chamado o solo? 

4) Como o solo é formado? 

5) O que torna o solo fértil? 

6) Quais são os tipos de solo? 

 

 

 

 

4ª aula – História 

 

- Copiar o texto abaixono caderno. 

O patrimônio histórico 

Quando pensamos em patrimônio, inicialmente lembramos dos bens materiais que 

possuímos: um apartamento, um carro, móveis e objetos diversos. Estes bens constituem 

nosso patrimônio particular, e podem ser classificados conforme o valor econômico, afetivo 

e/ou utilitário que tenham para nossa vida. 

Há, no entanto, um outro tipo de patrimônio, que também nos pertence, embora de 

modo diferente: trata-se do patrimônio público, ou seja, o patrimônio de toda sociedade, de 

todo um povo. Em nosso estudo, abordaremos um tipo específico de patrimônio público, que 

é aquele representativo de nossa história, arte e cultura – o patrimônio cultural. Na avaliação 

e na classificação deste tipo de patrimônio não serão considerados os mesmos fatores que 

empregamos em relação aos nossos bens particulares; um bem será considerado 

patrimônio cultural devido ao seu valor histórico, cultural, ambiental, científico ou artístico. 

 

- Depois de copiar o texto, assistir o vídeo em BIBLIOTECA DE CLASSE no portal da 

Moderna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/04 – Quarta-feira 

1ª aula – Inglês 

As atividades podem ser respondidas em uma folha avulsa. 

WILD ANIMALS 

 1 ) PROCURE EM SEU DICIONÁRIO OU NA INTERNET A TRADUÇÃO 
DOS SEGUINTES NOMES DE ANIMAIS: 

 
a. LIZARD  
b. ALLIGATOR  
c. OWL  
d. TORTOISE 
e. MOUSE  
f. OTTER 
g. BEE  
h. ANT  
i. BUTTERFLY  
j. SPIDER  

 
 
2) ESCOLHA UM DOS ANIMAIS ACIMA E RESPONDA EM UMA FOLHA  E EM 
PORTUGUÊS AS SEGUINTES CURIOSIDADES SOBRE ELE:  
 

 HABITAT NATURAL (NATURAL HABITAT)  

 O QUE COMEM (WHAT DOES IT EAT?)  

 CURIOSIDADES (CURIOSITIES)  

 QUANTO TEMPO DE VIDA PODE TER (LIFETIME)  

 CLASSIFICACÃO - VERTEBRAIS OU INVERTEBRAIS- (CLASSIFICATION) 

 

3) EM UMA FOLHA DE OFÍCIO FAÇA UM DESENHO DE UM DESSES ANIMAIS 

PARA A EXPOSIÇÃO.  



 

 

 

 

 

2ª aula- Educação Física 

 

ALFABETO DA EDUCAÇÃO FISICA.  

ATIVIDADE CROSS FITNES KIDS. 

1-SOLETRE SEU PRIMEIRO NOME E REALIZE AS ATIVIDADES DE ACORDO COM 

CADA LETRA, SE DESEJAR PODERA UTILIZAR O SEGUNDO NOME TAMBÉM. 

2-FAÇA DE ACORDO COM SEU RITMO. 

3-OS INTERVALOS DEVERÃO SER CURTOS ENTRE OS EXERCÍCIOS. 

4-AO TÉRMINO DEITE NO CHÃO ELEVANDO AS PERNAS E ABRAÇE- AS 

E SEGURE POR ALGUNS SEGUNDOS. 

5-REPITA ESSA ATIVIDADE NO SEGUNDO DIA. 

 

A 10 repetições: cabeça, ombro, joelho e pé. 

B 10 abdominais. 

C 10 polichinelos 

D (20 segundos) corridinha parada com elevação do calcanhar. 

E 10 saltos, teto solo. 

F Pular 5 x com o pé direito e 5 x com esquerdo. 

G (10 segundos) corridinha parada com elevação dos joelhos. 

H 10 agachamentos com braços estendidos. 

I (10 seg.)encostados na parede simulando sentar na cadeira. 

J 10 flexões  

K 20 polichinelos com braços a frente. 

L 10 abdominais. 

M (10 seg.) parada de braços. 

N 10 saltos, teto solo. 

O (10 seg.) andar agachados sem ajuda das mãos. 

P 10 repetições: cabeça, ombro, joelho e pé. 

Q 10 agachamentos com braços estendidos. 

R 10 seg. encostados na parede simulando sentar na cadeira. 

S (10 seg.) corridinha parada com elevação do calcanhar. 

T (10 seg.) estátua de um pé só cada, alternado esquerda direita 

U 15 abdominais. 

W (15 seg.) andar agachados sem ajuda das mãos. 

X 15 flexões. 

Y 20 polichinelos 

Z Pular 10 x com o pé direito e 10 x com esquerdo. 

PARABÉNS RELAXE E DESCANSE 

 

 

6- DEPOIS A TIA VAI QUERER OUVIR TODOS OS COMENTÁRIOS... 



 

Bom treino... 

 

 

 

 

3ª aula- Língua Portuguesa 

- Imprimir as atividades a seguir, responder e colar no caderno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

 

 

 

4º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4ª aula – Ciências 

- Copiar o conteúdo abaixo no caderno: 

Tipos de solo 

O solo é a faixa mais aparente da terra. Os tipos de Solo variam em termos de textura e 

particularidades que possui. O solo é constituído em parte por 

finas partículas de rochas e minerais. 

O solo é muito importante para a região a qual está inserido, isso porque é a partir dele 

que se define uma série de fatores a respeito do lugar, como: se é forte em agricultura, qual o 

tipo de flora que possui, dentre outros importantes aspectos naturais. 

Os tipos de solo são classificados de acordo com as variáveis de cor, a textura, 
porosidade, quantidade de matéria orgânica. 

•   Solo arenoso – tem consistência granulosa como a areia e a água passa com maior 
facilidade.  

•   Solo argiloso – tem consistência fina e não absorve água.  
•   Solo calcário - É um tipo de solo formado por partículas de rochas. É um solo seco e 

esquenta muito ao receber os raios solares. Inadequado para a agricultura.  
•   Solo humoso ou orgânico – tem grande concentração de material orgânico em 

decomposição. É muito fértil, ideal para a agricultura. 
 

- Assistir o vídeo “O solo” no Fórum e responder lá mesmo a atividade. 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/agricultura
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/agricultura

