
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. 

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: 

• Incentivar a prática da leitura e o desejo de ler; 

• Desencadear  atividades de leitura que exigem reflexão sobre a escrita; 

• Aprimorar a leitura e a escrita; 

• Identificar a ideia principal de um texto, relacionando a informações implícitas e explícitas; 

• Selecionar, relacionar e interpretar dados e informações para tomada de decisões e 

resolução de situação-problema; 

• Identificar os símbolos que representam as operações de adição, subtração e multiplicação 

e resolvê-las, utilizando métodos pessoais/ e ou processo prático; 

• Possibilitar ao aluno a reflexão e a compreensão quanto à ordem numérica. 

. 

                                                      1º DIA 

 

LEITURA REFLEXIVA: A FOLHA AMASSADA 

Quando criança, por causa de meu caráter impulsivo, reagia à menor provocação. 

Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, sentiame envergonhado e me 

esforçava por consolar a quem tinha magoado. 

Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas, depois de uma explosão de raiva, e 

entregoume uma folha de papel lisa e me disse: 

– Amasse-a! 

Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. 

– Agora, deixea como estava antes. Voltou a dizer-me. 

Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio 

de pregas. 

O professor me disse, então: 

– O coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil 

de apagar como esses amassados. 

Assim, aprendi a ser mais compreensivo e mais paciente. Quando sinto vontade de 

estourar, lembro-me daquele papel amassado. 



 

                                                            Autor desconhecido 

 

Responda às questões em seu caderno: 

1) Vamos iniciar nossa conversa com um assunto que não sai da cabeça da gente: O 

coronavírus. 

Uma das frases que mais temos lido e ouvido nos últimos dias é: 

                    #FIQUE EM CASA 

A) #FIQUEEMCASA é uma frase apelativa de grande circulação nas redes sociais. Para que é 

feito esse apelo? 

B) Seria a mesma coisa fora do momento de pandemia que estamos vivendo? Por quê? 

C) Você já passou por outras situações em que precisou ficar em casa? Quais? 

D) Como está sendo, para você, este tempo em que ficar em casa se tornou essencial para a 

proteção da vida? 

E) Escreva a frase #FIQUEEMCASA, separando as palavras de forma correta. 

                    2)Resolva as multiplicações em seu caderno: 

 

A) 3X248=                     B) 5X139=                    C) 2X407=                 D) 6X75= 

E)7X131=                       F) 4X58=                      G) 8X103=                 H) 1X1302= 

I) 6X36=                          J) 2X250=                     K) 4X126=                 L) 9X 

 

2º DIA 

O APELO PARA FICAR EM CASA TEM CHEGADO ÀS PESSOAS POR MEIO DE DIFERENTES 

FORMAS. 

1)Observe esta foto, também divulgada em redes sociais,  e responda as perguntas em seu 

caderno: 

 



A) Podemos imaginar em que local estão essas pessoas? 

B) Quem são essas pessoas? 

C) Que mensagem elas estão compartilhando? 

D) A mensagem faz um apelo à população. O que usaram para reforçar esse apelo? 

 

 

2) RESOLVA A SITUAÇÃO -PROBLEMA EM SEU CADERNO: 

• Durante a pandemia uma empresa organizou os trabalhadores em dois turnos. No primeiro 

turno, trabalham o dobro de pessoas do segundo turno, que tem 78 trabalhadores. 

A) Quantos trabalhadores tem o primeiro turno? 

B) Quantos trabalhadores tem os dois turnos juntos?                      

 

 

3º DIA 

1) Observe novamente  a  foto do dia anterior, e responda as questões em seu caderno. 

A) Escreva a mensagem completa que os profissionais da saúde colocaram na foto. 

B) Para escrever a mensagem foram usados símbolos que não são letras? Quais são eles? 

Você sabe o que significam? 

C) Quantas palavras foram utilizadas na escrita da mensagem? 

D) Há palavras que se repetem? Quais? Copie essas palavras em seu caderno, e escreva: 

 

2) Resolva as atividades em seu caderno: 

• Observe a tabela abaixo com os valores dos produtos de prevenção contra o coronavírus: 

 

 

 

A) O dono de uma clínica comprou 6 pacotes de máscaras cirúrgicas e 9 litros de álcool em 

gel. Quanto pagou pela compra? 

 

B) Como escrevemos os valores 

 

*R$ 150,00= 

*6= 



*50= 

*R$ 40,00= 

*9= 

 

 

                                                   

4º DIA 

VAMOS PREVENIR? 

1) Encontre as palavras que faltam nas frases abaixo do quadro. Após, escreva as frases 

completas em seu caderno: 

 

 

 

A) Lave as________com água e__________ ou use__________em gel. 

B)Cubra o_________e a boca ao__________ou____________. 

C)Mantenha os ambientes bem_______________. 

D)Não compartilhe______________pessoais. 

 

2) Resolva as subtrações em seu caderno: 

A) 300-175=                 B) 528-284=                C) 136-76=                 D) 288-149= 

     E)570-243=                   F) 867-351=                G) 422-122=                H) 643-457= 

     I)430-430=                    J) 927-418=                  K)90-37=                     L) 500-186= 

 



3) Observe a sequência abaixo, descubra os números que estão faltando e copie-a em 

seu caderno. 

 

       6, 9,____, 15,____20,____,30,____,____,45,____,60,____,____,90,____. 

               

                                                                5º DIA 

         1) Leitura: CASOS E ACASOS 

Não sei por onde começar 

e nem imagino onde vai acabar, 

só sei que fico a pensar 

como a vida dá voltas sem parar. 

Um dia estamos do lado de cá, 

no outro do lado de lá 

e tudo muda de lugar. 

O que era importante 

desaparece num rápido instante 

e o que era insignificante 

toma uma proporção impressionante. 

A vida é feita de casos e acasos, 

de pedaços, partes, metades, 

histórias improváveis, detalhes inimagináveis. 

Detalhes inimagináveis. 

A vida é um segredo incontestável 

desde o início até o seu fim. 

A vida é mesmo assim, 

cheia de surpresas inesperadas 

e absolutamente nada 

é descoberto com antecedência. 

A vida muda de aparência,  

Às vezes, tão de repente, 



que o ser humano nem sente 

As mudanças que vai ter de enfrentar. 

A vida é um rio que corre pro mar, 

um fio que pode arrebentar, 

uma esperança que pode acabar,  

um jogo possível de ganhar. 

A vida é composta por tentativas 

que não podemos ignorar,  

por ilusões que podem se concretizar, 

Por sonhos pelos quais temos que lutar. 

A vida é carga pesada, 

é pluma que pousa sem ser notada. 

A vida é um caminho por onde temos que passar 

tentando não nos machucar. 

A vida é um caso complicado, 

um acaso que não deve ser desperdiçado. 

 

                                                                           SILVANA DUBOC 

                    2)Após a leitura do texto, escreva em uma folha sobre “como você tem pensado 

sobre a vida, nos últimos tempos”? 

                     

4) Resolva as adições em seu caderno: 

 

A)345+196+400=               B) 25+168+3=                C) 704+100+6= 

 

D)288+593=                       E) 33+267+520=             F) 7+54+399= 

G) 444+556=                       H)175+225=                   I) 606+328= 

 

ARTE 

(NÃO É NECESSÁRIO COPIAR) 

Profª Kend L. Carvalho 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 



EXPLORAR, RECONHECER E SE FAMILIARIZAR COM OBRAS DE ARTE FIGURATIVA. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

NESTA ATIVIDADE IREMOS TRABALHAR COM IMAGENS OU OBJETOS DE OBSERVAÇÃO. 

TEMA: ARTE FIGURATIVA 

ARTE FIGURATIVA SÃO TODAS AS MANIFESTAÇÕES DE ARTE, NAS QUAIS O ARTISTA 

REPRESENTA IMAGENS QUE POSSUEM UMA FIGURA QUE PODEMOS IDENTIFICAR COMO 

ALGO QUE CONHECEMOS NA REALIDADE, TANTO OS NATURAIS (OBSERVADAS NA 

NATUREZA, ÁRVORES, BORBOLETAS, FLORES, ANIMAIS, MONTANHAS, ENTRE OUTROS) 

QUANTO AS CRIADAS PELO HOMEM. SUA PRODUÇÃO PODE SER A PARTIR DA 

OBSERVAÇÃO DE UMA PAISAGEM, ALGO IMAGINADO NA MEMÓRIA, OU DE CRIAÇÃO 

PRÓPRIA USANDO A CRIATIVIDADE. OS ELEMENTOS QUE COMPÕE UM DESENHO SÃO AS 

LINHAS, PONTOS, CORES E FORMAS E TRAÇOS, JUNTOS FORMAM DESENHOS 

FIGURATIVOS QUE PODEMOS RECONHECER NO NOSSO DIA A DIA.  

 

 

https://www.wikiwand.com/pt/Natureza-morta 

ATIVIDADE (SERÁ NECESSÁRIO O REGISTRO DA ATIVIDADE NO CADERNO DE DESENHO) 

AGORA É SUA VEZ DE CRIAR UM DESENHO COM FORMAS FIGURATIVAS, PODENDO SER 

UM DESENHO DE OBSERVAÇÃO, UM AUTO RETRATO (SE DESENHAR) OU ALGO QUE 

VOCÊ IMAGINOU! USE LÁPIS PARA FAZER O DESENHO, E DEIXE-O BEM COLORIDO 

 

 

https://www.wikiwand.com/pt/Natureza-morta

