
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. 

FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE 

DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

DISPONIBILIZAREMOS ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (FASE 1 E FASE 2), ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADAS 

EM CADERNOS OU FOLHAS AVULSAS. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR À ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS 

ATIVIDADES REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOA APRENDIZAGEM! ATÉ BREVE! 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES:  
• Identificar palavras com dígrafos; 

• Relacionar figuras geométricas não planas (prismas), com suas planificações e identificar 
características de figuras geométricas não planas (pirâmides e prismas), relacionando-as com 
suas denominações; 

• Reconhecer e classificar os períodos históricos; 

• Identificar as mudanças sociais no período histórico conhecido como pré-histórico; 

• Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as 
divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades e 
identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número 
natural; 

• Conhecer e identificar as formas de contágio de agentes microscópicos causadores de 
doenças; 

• Realizar a separação silábica de palavras com dígrafos e escrever corretamente palavras com 

r e rr; 

• Reconhecer as relações inversas entre as operações de multiplicação e de divisão e organizar 
dados de pesquisa em tabela; 

• Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da 
Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de 
vivência. Identificar características em mapas, elaboradores, finalidades; 

• Construir compreensão global do texto; localizar informações explícitas no texto e inferir o 
sentido de palavras e expressões, considerando o contexto em que aparecem;  

• Escrever corretamente palavras com x, z e sc;  



• Utilizar, ao produzir o texto conhecimentos linguísticos e gramaticais; 

• Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo e resolver 
problemas simples de contagem ao combinar cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra. 

• Conhecer a arte egípcia e seus significados; 

•  Trabalhar lateralidade, equilíbrio, coordenação motora e noção de espaço. 

 

1º dia  

PORTUGUÊS 

PARA LER E ESCREVER MELHOR 

 

1) VOCÊ JÁ PENSOU  QUANTAS VIDAS HABITAM NOSSO PLANETA? 

Em nosso planeta, existem bilhões de vidas, tantas que é impossível contá-las. Não 

podemos contar todas as plantinhas, as conchas do mar, as aranhas, os coqueiros, as algas, 

os urubus, as lagostas, os seres humanos, as minhocas [...]. 

             Brigitte Labbé e Michel Puech. Vida e morte: filosofia para crianças. São Paulo: Scipione,2002. Fragmento.  

 

LEIA O TEXTO, COPIE NO SEU CADERNO E CIRCULE AS PALAVRAS QUE ESTÃO COM 

AS LETRAS DESTACADAS. 

 

VAMOS RELEMBRAR O QUE ESTUDAMOS EM SALA. 

     Dígrafo é o conjunto de duas letras que representam um só fonema, ou seja, 
um único som. 
     Os dígrafos são os seguintes conjuntos de letras: RR, SS, CH, NH, LH, SC, SÇ, 
XC. Exemplos: barro, osso, chuva, manhã, filho, nascer, desça, exceder.     
   Os grupos QU e GU também são dígrafos sempre que a letra U não for 
pronunciada. Exemplos: guerra, guia, queijo, quiabo. 

 

2) ESCREVA AS PALAVRAS NO CADERNO ACRESCENTANDO A LETRA H PARA 

DESCOBRIR NOVAS PALAVRAS COM DÍGRAFOS. SIGA O EXEMPLO: 

A) bico    - bicho                                                 F) galo 

B) lance                                                              G) sono 

C) cama                                                              H) vela 

D) fila                                                                   I ) tela 

E) mala                                                                J) pino 

 

 



MATEMÁTICA 

3. EM UMA LOJA, A VENDEDORA MONTA AS CAIXAS PARA PRESENTES CONFORME AS 
CAIXAS VÃO ACABANDO.  

 

 

DESENHE NO CADERNO A CAIXA QUE CORRESPONDE À CAIXA DESMONTADA. 

 

4. OBSERVE AS AFIRMAÇÕES SOBRE DUAS FIGURAS GEOMÉTRICAS NÃO PLANAS. 

- Ambas apresentam base quadrada. 

- As faces laterais de uma das figuras são retângulos e da outra, triângulos. 

 

Quais são essas figuras? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

 

      

CANAL KIDS - Cultura - História - Tiradentes - Brasil Acorrentado 

LEIA O TEXTO SOBRE A  PRÉ-HISTÓRIA 

Pré-História não deixa de ser História. A única diferença entre as duas é a existência da escrita. 

Tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, faz parte da Pré-História e tudo o que vem 

depois da escrita podemos chamar de História! 

Fácil, né? Agora podemos começar? 

O homem primitivo surgiu cerca de um milhão de anos atrás... O tempo passa, passa… até que 

ele consegue andar só com os pés, ficando com as mãos livres para criar e usar objetos. Hum… 

é aí que tudo fica interessante. 

https://www.canalkids.com.br/cultura/historia/geral/pedrapolida.html


Se você estivesse andando pela rua e visse uma pedra no chão, provavelmente nada iria fazer, 

afinal é apenas uma pedrinha… 

Mas saiba que a cerca de 2,5 milhões de anos atrás a até mais ou menos 10000 anos a.C, na 

Idade da Pedra Lascada ou Período Paleolítico, o homem com uma simples pedra fabricava 

ferramentas que eram usadas na obtenção e na preparação dos alimentos. 

 

Além de pedras, eles utilizavam também, ossos de animais mortos e pedaços de madeiras. 

Os homens viviam em grupos e eram nômades, ou seja, não tinham um lugar fixo para morar, 

andavam de um lugar para o outro à procura de alimentos. 

Nesta época o homem descobre que, com uma simples pedra, pode fabricar ferramentas. Ele 

começa a trabalhar, coletar frutas e caçar animais para se alimentar. Os homens viviam em 

grupo e eram nômades, ou seja, não tinham um lugar fixo para morar, viviam sempre andando… 

a procura de alimentos. 

Era tudo muito organizado… As mulheres cuidavam da educação das crianças e da coleta de 

alimentos enquanto os homens caçavam. 

Foi quando algo muito importante aconteceu: o fenômeno da glaciação… 

Você já pensou como seria se, de repente, você precisasse morar dentro da sua geladeira? Ou 

pior, dentro do freezer? 

 

Foi mais ou menos isto que aconteceu algumas vezes em nosso planeta, principalmente na 

Idade da Pedra Lascada. Com a glaciação a temperatura fica tão baixa que chega a congelar 

rios, mares, lagos e até o pico das montanhas. 

Hoje as partes congeladas do planeta ficam localizadas principalmente nas regiões polares 

(pólo norte e pólo sul). Nos períodos glaciais o gelo cobria um número bem maior de regiões 

do planeta. 

 

Com todo este frio, o uso do fogo para se esquentar e esquentar os alimentos e o abrigo das 

cavernas surgiu como uma ótima saída! 

CANAL KIDS - Cultura - História - Tiradentes - Brasil Acorrentado 

 

https://www.canalkids.com.br/cultura/historia/geral/glaciacao.html
https://www.canalkids.com.br/cultura/historia/geral/pedrapolida.html


5. Copie as questões abaixo em seu caderno,  colocando as respostas. quando voltarmos à 

escola,  vamos  corrigir. 

 

A. Escreva o que você entendeu sobre Pré-história. 

B. O período que o texto relata chama-se paleolítico. Registre em seu caderno desenhos que 

ilustrem esse período da história. Se preferir,  realize uma pesquisa de imagens  sobre esse 

período para ampliar seu conhecimento. 

C. Como foi chamado o período em que tudo estava congelado? 

 

2º DIA 

PORTUGUÊS 

 

1. Copie as palavras do quadro no caderno e sublinhe os dígrafos. 

chateado              quero                       exceto                  sonhador                guidão 
                                                                                      
aquele                  filhote                      descida                 cresço                    chave 
                                                                            
terreno                  passos                    carroça                  ninho                     pássaros   

 

 

2.Escreva no caderno duas palavras com cada um dos dígrafos abaixo.  

 

                          LH              CH             NH             GU             QU  

                          SS              RR              SC            SÇ              XC         

• Escolha duas palavras e escreva uma frase com elas. 

 

 

MATEMÁTICA 

3. Preencha o quadro a seguir no caderno: 

Operação de divisão Resultado Resto 

13 ÷ 2 =   

12 ÷ 2 =   



11 ÷ 2 =   

10 ÷ 2 =   

9 ÷ 2 =   

8 ÷ 2 =   

 

O que podemos observar quanto ao resto da divisão dos números por 2? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

4. Para produzir uma folha de papel são necessários dez litros de água. Sabendo disso, 
complete o quadro a seguir. 

 

Quantidade de folhas 

de papel 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 

Litros de água gastos 

na produção 
10 20          

 

5.Observe os algarismos dos resultados preenchidos no quadro. Qual regularidade pode ser 
observada? 

 

6.Para produzir outro produto são necessários cinco litros de água. Complete o quadro sobre 
esse gasto. 

 

Quantidade de produto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 

Litros de água gastos 

na produção 
5 10          

 

• Observe os algarismos das unidades dos resultados preenchidos no quadro. Qual regularidade pode 
ser observada? 

___________________________________________________________________________ 

   

                                                           CIÊNCIAS 

 

 Leia o texto abaixo: 



 

https://ar.pinterest.com/pin/228346643588324737/ 

 

 

6.Agora, copie as perguntas e responda em seu caderno. 

a) O que provoca a maioria das doenças? 

b) Como os microorganismos entram em nosso corpo? É possível enxergá-los? Por quê? 

c) Explique como ocorre o contágio direto. 

d) Agora explique sobre o contágio indireto. 

e) Como se chamam as defesas naturais que possuímos em nosso organismo? 

f)  Como podemos evitar o contágio dessas doenças causadas por microorganismos?  

7 - Copie o exercício abaixo em seu caderno e complete as frases de acordo com o texto. 

 

https://ar.pinterest.com/pin/228346643588324737/


a) As doenças provocadas por__________________ são___________________, isto é 

são_______________ de uma ____________________. 

 

b) A transmissão poderá ser por_________________________________________.  

 
 

3°DIA 

PORTUGUÊS 

 

1)Releia um trecho do Discurso de Brittany Trilford,  da cerimônia de abertura da Rio+20:  

“Eu estou aqui com calor no meu coração. Eu estou confusa e irritada com o estado em 

que se encontra o mundo e quero que nós trabalhemos juntos para mudar isso. Estamos aqui 

para resolver os problemas que nós causamos coletivamente, para garantir que tenhamos um 

futuro”                                http://noss2geografia.blogspot.com/2012/06/discurso-de-brittany-trilford-na.html 

Leia o texto, copie em seu caderno e responda às questões abaixo : 

 

A) Quais as palavras do  texto que apresentam dígrafos. 

B) Divida em sílabas as palavras que você copiou. 

C) Quais dígrafos se separaram quando você dividiu as palavras em sílabas? 

D) Quais dígrafos não se separaram? 

2) No caderno, separe estas palavras em sílabas. 

             açougue      chocalho       máquina         cresça        excelente 

 

 

Não confunda! (R ou RR) 

• Copie e complete as palavras no caderno. 
      _ elógio                        __inoce__onte                ca__ona           se___ote 
   
      ca_apato                      __apadu_a                     ga__afa             ma__ionete 
            

 

3) Escreva no seu caderno frases usando as palavras do quadro acima: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATEMÁTICA 

http://noss2geografia.blogspot.com/2012/06/discurso-de-brittany-trilford-na.html


 

1. Em um jogo de juntar cartas, a carta que mostra uma divisão deve ser colocada ao lado de 
outra que apresenta uma multiplicação, cujo resultado deve ter o mesmo número do dividendo. 
Cerque com uma linha cartas da direita que podem ser juntadas à carta com a divisão mostrada 
à esquerda. 

 

  12 × 2  6 × 2  3 × 2 

       

12 ÷ 2  2 × 3  3 × 3  2 × 2 

       

  2 × 12  1 × 6  2 × 6 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Na escola, conhecemos alguns mapas, vimos algumas diferenças entre eles, suas funções 
entre o que cada um precisa conter para apresentar a(s) informação(ões) contidas. Vamos 
relembrar, realizando a leitura do mapa a seguir. 

1) Observe o mapa com atenção. Depois, identifique nele o que se pede: 

 

   



 

No mapa,  identifique: 

 

a) Título do mapa:__________________________________________________ 

 

b) Faça a leitura da legenda, identificando  regiões correspondente a cada cor e 

descrevendo os nomes dos Estados de cada região: 

 

 

c) Fonte do mapa:____________________________________________ 

 

 

4°DIA 

PORTUGUÊS 

 

Verão, época de cuidados... 

Saiba por que seus pais se preocupam tanto em protegê-lo do Sol! 

A estação mais esperada pela garotada já chegou: o verão, tempo de sol e férias 

escolares. Nesse período, muitas crianças gostam de ir à praia ou à piscina brincar com amigos. 

Resultado: a pele fica vermelha como um pimentão e dias depois começa a descascar. Já 

aconteceu com você? A chegada do verão traz também a velha preocupação dos pais em 

proteger os filhos dos efeitos do Sol. Eles cismam, por exemplo, em limitar as brincadeiras à 

sombra dos guarda-sóis, em passar o protetor solar várias vezes e até em colocar uma 

camiseta. Pode parecer chato, mas você já parou para pensar nos motivos de toda essa 

preocupação? Por que se fala tanto nisso no verão? 

A exposição exagerada e sem cuidados ao Sol é prejudicial à saúde e pode causar sérios 

problemas ao organismo. Queimaduras, envelhecimento rápido da pele, lesão nos olhos, 

desidratação, sardas e mesmo doenças mais graves, como o câncer da pele, são alguns 

exemplos. Isso ocorre porque, com a redução da camada de ozônio, os raios ultravioleta 

irradiados pelo Sol, atingem a Terra com maior intensidade. Esses raios, chamados UVA e 

UVB, podem ser nocivos à saúde. O câncer da pele é provocado por eles, que penetram em 

diferentes camadas da pele e provocam alterações nas células, que passam a se multiplicar de 

forma acelerada e desordenada. Se não for descoberta a tempo, a doença pode oferecer risco 

de vida. 

Mas você não precisa deixar de se expor ao Sol. A exposição excessiva faz mal, mas 

por outro lado, a dosagem certa é uma aliada da nossa saúde. O Sol tem, por exemplo, a 

importante função de fixar a vitamina D em nosso organismo ou o cálcio nos ossos, para deixá-

los mais fortes. Os médicos recomendam que se evite pegar sol no período das 10h às 16h, 

quando os raios ultravioleta são mais intensos. 

É importante usar regularmente o protetor solar, com fator de proteção (FPS) indicado 

para a sua pele. O protetor deve ser aplicado em casa 30 minutos antes da exposição ao Sol, 

sempre que sair da água e a cada duas horas de exposição contínua. Também é preciso ficar 

na sombra, usar chapéus e óculos de sol. Mas atenção! Ficar sob um guarda-sol é importante, 

mas não suficiente para se proteger, pois a radiação solar é refletida pela água, areia e 



concreto. E saiba que esses cuidados devem ser tomados durante o ano todo, pois os raios 

UVA e UVB continuam intensos mesmo no inverno ou em dias nublados. 

Proteger-se desde criança é fundamental para manter a saúde da pele. Estima-se que, 

até os 18 anos, a pessoa tem um tempo de exposição solar maior que no restante da vida. E 

os efeitos da radiação dos raios UVA e UVB são cumulativos, ou seja, os danos causados à 

pele podem aparecer só muitos anos depois. Portanto, bronzear-se aos poucos é mais 

saudável, natural, bonito – e duradouro. Curta o sol de forma inteligente e aproveite o verão! 

Matéria publicada em 21.01.2001 

CRISTINA SOUTO. 

Ciência Hoje das Crianças 

Disponível em: <http://chc.org.br/verao-epoca-de-cuidados/> 

 

Responda no caderno: 

 

1) O texto é uma lenda sobre o Sol ou fornece informações sobre os cuidados na hora da 

exposição ao Sol? Justifique sua resposta. 

 

2) O texto afirma que, no verão, muitas crianças gostam de ir à praia ou à piscina brincar com 

os amigos.  

a) Você também gosta de fazer esses programas nessa época do ano? Por quê? 

 

b) Que outras atividades você costuma fazer no verão? 

 

3) Releia este trecho do texto. 

“Resultado: a pele fica vermelha como um pimentão e dias depois começa a descascar.” 

• Como você imaginou essa pele “vermelha como um pimentão”, citada nesse trecho? 

 

4) Os pais têm razão em se preocupar tanto em proteger os filhos do Sol? Por quê? 

 

5) Quais são, de acordo com o texto, os principais problemas que a exposição ao Sol exagerada 

e sem cuidados pode causar? 

 

 

MATEMÁTICA 

1. Renata é professora de Matemática e resolveu fazer uma pesquisa. Ela pediu para que seus 
alunos anotassem o mês do aniversário. Veja o resultado que ela obteve abaixo. 

http://chc.org.br/verao-epoca-de-cuidados/


 

Abril Novembro Janeiro 

Novembro Setembro Agosto 

Março Novembro Abril 

Agosto Julho Maio 

Julho Abril Março 

Abril Outubro Agosto 

Agosto Agosto Abril 

Outubro Outubro Março 

Dezembro Outubro Dezembro 

Janeiro Novembro Agosto 

 

Construa uma tabela em seu caderno, com os dados desta pesquisa, considerando todos os 
meses do ano. Não esqueça de colocar o título e a fonte. 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

1) Contextualização: Vivenciar as práticas da cultura corporal de movimento tendo como 
ponto de partida a aprendizagem do conteúdo de lutas, conhecer as variações de lutas, 
e contemplar movimentos que trataremos de movimentos gerais, como: golpes, 
desequilíbrio e imobilizações, que estão presentes em quase todas as formas de lutas, 
mas como execuções diferentes através das capacidades físicas. 

 
Atividade: Quero sair 

 

Materiais necessários: 

- Fita Crepe ou Bambolê ou giz ou tijolo ou pedra 

 

Instruções para realização: Utilizando-se de uma pequena área determinada, dois integrantes 

da dupla dentro de um bambolê ou um círculo marcado no chão com giz, tijolo, pedra, etc.  

O objetivo de um dos praticantes é sair da área demarcada, enquanto o outro procura impedi-

lo.  

Em seguida o desafio da criança é realizar a tarefa usando apenas uma das mãos, é importante 

alternar a escolha da mão esquerda ou direita. Após várias tentativas a dupla deverá inverter 

as posições. 

 



 

5°DIA 

PORTUGUÊS 

 

1- Releia o texto “ Verão, época de cuidados...”  e copie todas as palavras em que 

apareça a letra X. 

 

2- Encontre no mesmo texto e escreva no caderno: 

a) Duas palavras com Z; 

 

b) Uma palavra com SC. 

 

 

3- Use as palavras a seguir para escrever no caderno um texto sobre os cuidados que 

devemos ter durante o verão. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

MATEMÁTICA 

1) Sabendo que um quilograma de laranjas equivale a, aproximadamente, 6 laranjas e um 
quilograma de bananas equivale a, aproximadamente, 8 bananas, quantas laranjas e 
quantas bananas haverá em nove quilogramas de cada fruta? Copie no caderno e 
mostre duas maneiras diferentes de resolver este problema. 

 

Estratégia 1. Estratégia 2. 

 

2)  O café da tarde em uma creche é composto de uma bebida láctea e uma fruta. Nesse 
mês, a cozinheira pode oferecer as frutas banana, melancia e maçã e as bebidas lácteas 
café com leite, achocolatado e iogurte.  

Desenhe no caderno todas as combinações possíveis que a cozinheira pode oferecer no café 
da tarde. 

Preocupação                             solar                           exposição                queimaduras 

 

Terríveis                                    desidratação             problemas                  excesso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE ARTE 

Arte Egípcia 

 A Arte Egípcia nasceu há mais de 3000 anos a.C. e está ligada à religiosidade, visto que 

a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em 

temas religiosos. Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados 

com o culto dos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais 

representativos da arte egípcia. Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma 

e acreditavam, ainda, que a alma poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. 

Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, 

cujo objetivo era protegê-las pela eternidade. 

Pintura Egípcia 

O faraó contratava artistas para desenhar nas paredes pirâmides - túmulos dos faraós – 

a representação detalhada da sua vida, de modo que essa arte registra parte da história do 

Egito.  A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e 

distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior 

dentre as figuras representadas numa pintura. 

As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza: Preto (kem): associado à 

noite e à morte, a cor preta era obtida do carvão de madeira ou de piro usite (óxido de 

manganésio do deserto do Sinai). Branco (hedj): extraído da cal ou gesso, o branco simbolizava 

a pureza e da verdade. Vermelho (decher): representava a energia, o poder e a sexualidade e 

era encontrado em substâncias ocres. Amarelo (ketj): estava associado à eternidade e era 

extraído do óxido de ferro hidratado (limonite). Verde (uadj): simboliza a regeneração e a vida 

e era obtido da malaquite do Sinai. Azul (khesebedj): extraído do carbonato de cobre, o azul 

estava associado ao rio Nilo e ao céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.todamateria.com.br/arte-egipcia/ 

Agora, copie as perguntas e responda em seu caderno:  

1. Quando surgiu a Arte Egípcia? 

2. Observando a figura egípcia, o que você percebe como principal característica? 

3. Os egípcios utilizavam cores da natureza na elaboração de suas artes. O que 

representavam as cores primárias: Vermelho, Amarelo e Azul? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/arte-egipcia/

