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Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

NESTA AULA VAMOS DESENVOLVER HABILIDADE DE LEITURA E EXERCITAR 

REGUALRIDADES DE ESCIRTAS. 

 

 Você deverá relembrar como desenvolvemos as atividades com textos na sala de aula. 

Pesquise no caderno de Língua Portuguesa. No caso de dúvidas, peça ajuda a alguém! 

Caso necessário, poderá ligar para colegas e o Professor. 

 

ATIVIDADE PARA RESPONDER NO CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 LEMBRE-SE  QUE A FRASE É UM COMUNICADO QUE TEM SENTIDO COMPLETO! NÃO 

ESQUEÇA DE POR PONTUAÇÕES! 

 

1- PRODUZA UMA  FRASE PARA CADA  PALAVRA: 

 

a) Estado 

b) Corona vírus 

c) Leito 

d) Pesquisa 

 

Estudantes e famílias: 

Estamos quase finalizando o semestre e com ele uma sensação de muito trabalho 

desenvolvido para vocês: queridos alunos.  Esta semana fecharemos as atividades e portanto 

estaremos no processo de avaliação e conclusão do semestre. Procure as atividades que 

ficaram faltando e aproveite o tempo que dispor para executá-las.  

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. A participação de vocês e envolvimento com os professores são essenciais nesse 

distanciamento social. Tire as dúvidas que talvez existam. 

Logo em breve estaremos juntos! 

      Você pode entrar em contato com a escola e professoras pelos endereços:   
                emebanita519@gmail.com          www.facebook/emebanita.malfatti   

                                                     Boas aprendizagens! Até breve! 
 
 

mailto:EMEBANITA519@GMAIL.COM
http://www.facebook/EMEBANITA.MALFATTI
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e) Brasil 

2- O estudo de verbo é muito importante para bem falar e escrever; ou seja, facilita 

a comunicação! O verbo pode está no presente, passado, ou no futuro. São os 

chamados: tempos verbais. Ou somente: tempo em que o verbo estar. 

 

Para cada frase abaixo, escreva qual tempo o verbo se encontra, se: passado, 

presente, ou futuro. 

 

 

a) A menina chegará  cedo no colégio.  

b) A gata dormiu cedo. 

c)  Chego todo dia atrasada porque preciso levar minha filha ao Médico! 

 

 

3- LEIA O TEXTO E RESPONDA NO CADERNO DE LÌNGUA PORTUGUESA 

 
                                                                   Ser feliz 
 
 
             Minha maior felicidade é está com minha família. Família é tudo de bom que Deus 
me deu! 
Outro ficar feliz é acordar todos os dias e saber que minha família está lá, e que temos 
uns aos outros. 
            Ser feliz, também, é ter um trabalho de onde tiro meu sustento e de minha 
família.Agora, quer saber o que é felicidade total?  É depois de um dia de trabalho retornar 
para meu lar. É encontrar meu animal de estimação que mesmo sem eu pedir faz uma 
festa muito grande só por me ver! 
             As vezes nem nos damos conta que ter casa é muito bom. Valorizo mais ainda 
porque sei que em nosso Brasil muito não a tem. 
             Agradeço todos os dias a Deus por todas as riquezas que tenho, especialmente, a 
minha saúde, e de todos meus: parentes e amigos. 
 
 
                                                                                                      Professor Genivaldo 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Questões: 
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a- Qual outro título você daria para o texto? 

b- Há quantos parágrafos no texto? 

c- Escreva onde começa e termina cada parágrafo.. 

d- “Agora, quer saber o que é felicidade?” Esta frase é de qual parágrafo? 

e- Na questão anterior, foi utilizada pontuação. Por que foi utilizada? 

f- Invente outro final para o texto. 

                       

                      
4- SEPARE AS SILABAS DAS PALAVRAS: 

 

a) hospital 

b) estado 

c) máscara 

d) álcool 

e) distanciamento 

f) solidariedade 

 

 

5- ESCREVA QUANTAS SÍLABAS HÀ EM CADA PALAVRA DA QUESTÃO 

ANTERIOR. ESCREVA AO LADO DA PALAVRA: MONOSSÍLABO, DISSILABO, 

TRISSILABO OU POLISSILABO. 
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Componente Curricular: MATEMÁTICA 

 VAMOS DESENVOLVER HABILIDADES PARA EFETUAR OPERAÇÕES  

 

APRENDEMOS NA SALA DE AULA QUE PARA RESOLVER UM PROBLEMA É SEMPRE 

BOM FAZER UMA BOA LEITURA! É PRECISO ENTRAR NA HISTORINHA QUE O 

PROBLEMA CONTA. É PRECISO PRESTAR MUITA ATENÇÃO NOS PERSONAGENS, NOS 

NÚMEROS E NAS PONTUAÇÕES! E PARA FAZER AS OPERAÇÕES PRECSAMOS FICAR 

ATENTOS AOS SINAIS (+, - , X, :) 

 

ATIVIDADE:  

 

RESOLVA, EM SEU CADERNO,  OS PROBLEMAS ABAIXO.  

 

NÃO PRECISA ESCREVER AS QUESTÕES  NO CADERNO. BASTA POR AS RESPOSTAS. 

 

 

 

 

1) Luzia  foi à feira livre e comprou: mamão, laranja, abacate, abacaxi e banana. O total 

da compra foi R$ 129,40. A feirante parcelou no cartão em quatro vezes. Então, 

responda: 

a) Qual custo total da compra? 

b) É possível saber os custos de abacate e mamão? Por quê? 

c) Se a consumidora pagasse em 3 vezes, qual valor de cada parcela? 

d) Se quando efetuasse o pagamento a comerciante desse um desconto de 

cinqüenta por cento; quanto Luzia pagaria?   

OPERAÇÃO                                                  RESPOSTA: 
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 2 – A nossa Escola comprará 6 computadores no valor total de R$6.800,00. Como pagará 

à vista, obterá desconto de R$43,00 em cada ítem. Quanto será a economia?  

 

OPERAÇÃO                                                                           RESPOSTA: 

 

3 –ESCREVA OS ANTECESSORES E SUCESSORES DE CADA NÚMERO. COPIE ESTA 

QUESTÃO NO CADERNO DE MATEMÁTICA. 

a) 4967 

b) 6734 

c) 46672 

d) 52082 

e) 4982  

4- Escreva os números da questão anterior (questão 3), por extenso. 

Por exemplo: 45= quarenta e cinco. 

 

 

4- EFETUE (FAÇA) AS OPERAÇÕES: 

a) 734.472+8642+3937+635 

b) 8095+4955+60.073+62 

c) 58965-429 

d) 449-53 

e) 96290-278 

f) 38745-154 

g) 43X38 

h) 684X26 

i) 840X43 

j) 864X36 

k) 8642:800 

l) 864:400 

 

 

Componente Curricular: MATEMÁTICA 

 VAMOS DESENVOLVER HABILIDADES PARA EFETUAR OPERAÇÕES  
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Componente Curricular: Música Clássica 

 
A música erudita, também conhecida como música clássica, nasceu por volta do 
século IX e se estende até os dias de hoje.  
Esse tipo de música, remete à tradição musical européia e segue normas bastante 
rígidas de criação e execução. Ela se fundamenta em seu sistema de notação em 
partituras, em que o compositor indica a maneira exata de executar uma peça.  
Ela se contrapõe à música popular, muitas vezes de origem folclórica. Esta, segue 
outras regras de composição e execução, geralmente menos rígidas que as da 
música clássica.  
A maior parte dos estilos de música popular é apresentada em formato de 
correções, ao passo que a música erudita utiliza formas como o concerto, a 
sinfonia, a ópera, a música de dança, a suíte, o estudo, o pária sinfônico, entre 
outros. 
Durante muito tempo, a música erudita foi acessível quase que exclusivamente às 
elites. Atualmente, isso não é mais verdade. Concertos em lugares públicos 
conquistaram novos apreciadores deste tipo de música.  
No Brasil, percebemos a formação de orquestras populares, que tem se 
apresentado, inclusive no exterior.  
Mudou a forma de criar acordes subdividindo suas notas musicais. Construiu 
estruturas musicais que terminavam em alguma sonoridade impactante e 
expressiva, graças a uma sucessão cumulativa de pequenos elementos repetidos 
e variados. A obra “O Cravo bem-temperado” é uma das suas maiores realizações 
e foi um marco na história da música.  
 
 

 
Resumo do Capítulo: 

 
Os sons: a música é feita de combinações de sons, dentro de uma proposta 
artística com características específicas, que envolve instrumentos e a ação dos 
músicos.  
 
Gosto musical: vários estilos de músicas existem atualmente. Precisamos 
conhecê-los e sermos críticos, mas devemos respeitar o gosto de cada um.  
 
A matemática na música: os conhecimentos de matemática, especialmente de 
números fracionários, são importantes na hora de escrever uma partitura e 
estudar ritmos.  
 
Música erudita: a música é um produto cultural em transformação. A música 
erudita hoje, é mais acessível ao grande público.  
 

 

 A partir de pesquisas e conversa na sala de aula sobre o conteúdo de arte podemos ler o 

texto a seguir e refletir tudo o que envolve a música clássica. 

 A música e a minha história 
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A música pode marcar a vida das pessoas e de certa forma, representar sua geração.  

 

ATIVIDADE: 

 

1) Entre os tipos de música citados neste capítulo ou sugeridos pela turma, identifique de qual você 

gosta mais. Explique.  

2) Cite uma música que marcou sua vida e explique o porquê.  

3) O que você aprendeu de novo sobre os sons e músicas neste capítulo? 

 

Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e se cuidando, para podermos retomar às nossas 

atividades o quanto antes.  

 

Aguardo retorno das atividades para podermos avaliar assim que voltarmos às aulas, ok? 

 

Bons estudos a todos e uma ótima semana. 

:) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


