
 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES: 
(NÃO COPIAR) 

• Ler e identificar a finalidade do texto; 

• Reconhecer as variedades da língua; 

• Identificar substantivos simples, compostos, primitivos e derivados; 

• Reconhecer substantivos coletivos. 

• Resolver contas utilizando o algoritmo adequado e situações problema utilizando a 

multiplicação e a divisão 

• Reconhecer as dificuldades de alimentação e higiene pelas quais as pessoas passavam 

durante as longas viagens marítimas. 

• Resolver situação problema envolvendo multiplicação, divisão, dobro e metade. 

• Desenvolver estratégias de arredondamento de números naturais 

• Analisar os resultados obtidos nas divisões a fim de ampliar as estratégias de resolução e 

identificar padrões e regularidades 

• Identificar os elementos que se destacam nas paisagens naturais humanizadas 

1°DIA 

PORTUGUÊS  

Vamos relembrar o que estudamos sobre os substantivos compostos e ganhar o jogo! 

 

É hora do jogo! 

 

Convide alguém da sua casa para jogar com você o Jogo dos compostos. 

Escreva corretamente o maior número de substantivos compostos usando apenas as palavras 

do quadro. 

Maria  dedo leão 

bate batata amarelo 

para choque raio 

guarda civil pó 

de doce coco 

baía arroz da 



couve do flor 

papel manteiga campo 

arroz marinha água 

azul marinho verde 

boca a mole 

claro bate duro 

  

Copie o quadro abaixo no caderno e mostre o que você aprendeu sobre os substantivos 

compostos. Vamos lá! 

               1ª rodada pontos                  2ª rodada pontos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de pontos  Total de pontos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 Ler  e a interpretar o texto de um problema é fundamental para resolvê-lo corretamente. A 

interpretação envolve o estabelecimento de relações entre os dados, as condições, a pergunta 

e a resolução do problema.  

 
Leia as situações propostas e copie qual é a operação mais adequada para resolver cada 

problema. Depois, resolva-os no seu caderno. 

 

1. Um pastor cuida de um rebanho com a ajuda de 5 cães. Sabendo que cada cão cuida de 5 

ovelhas, quantas ovelhas há neste rebanho?         

2. Se no pátio da Escola estavam estacionadas 25 bicicletas. Quantas rodas podemos contar? 

3. Numa floricultura foi comprado 36 rosas para fazer arranjos em 5 vasos. Quantas rosas será 

colocado em cada vaso? 

4. Um feirante comprou varias caixas de maçã para vender na feira. Numa caixa ele contou 72 

maçãs e resolveu fazer sacos fechados com 9 maçãs. Quantos sacos fechados ele conseguiu 

fazer? 

pinterest.com  

5.  Arme e resolva: 

a) 25 X 10=                          c) 541 X 5=                         e) 1.000 : 5= 

b) 370 X 9=                          d) 56 : 8=                             f) 50 : 10= 

 

 

HISTÓRIA 

 

ALIMENTAÇÃO NAS GRANDES NAVEGAÇÕES 

MARÍTIMAS EUROPEIAS 

CONTAGEM DOS PONTOS 

➢ O SUBSTANTIVO COMPOSTO EXISTE E ESTÁ ESCRITO CORRETAMENTE.            2 

PONTOS 

➢ O SUBSTANTIVO COMPOSTO EXIXTE MAS HÁ UM ERRO ORTOGRÁFICO.           1 

PONTO 

➢ O SUBSTANTIVO NÃO EXISTE.                                                                                       0 

PONTO 

➢ GANHA QUEM FIZER MAIS PONTOS                                                                            



 

     Réplica de uma caravela portuguesa utilizada durante o período das Grandes Navegações. (Porto Seguro – BA)  

Imagem iStock - PIXABAY15 coupon 

Durante as Grandes Navegações Marítimas Europeias (principalmente nos séculos XV e XVI), 
as embarcações eram feitas principalmente nos portos de Portugal e na região da Andaluzia, 
na Espanha. As caravelas mediam cerca de 20 metros de comprimento e pesavam até 80 
toneladas. Nessas embarcações, comprimiam-se durante meses de viagem cerca de 60 
homens e mais os animais destinados à alimentação, além de armas, munições, alimentos, 
entre outros. 

O cotidiano dos navegadores não era nada fácil. Além dos medos imaginários, presentes nos 
pensamentos desses navegadores (como a crença de que o oceano era povoado por monstros 
e dragões), também existiam os medos reais, as dificuldades de navegar em mar aberto, as 
tempestades e chuvas intensas, as doenças e a péssima alimentação. 

Neste texto iremos aprender um pouco sobre o cotidiano das Grandes Navegações. 
Conheceremos mais sobre a alimentação dos navegadores dentro das Caravelas, ou seja, 
sobre a dieta de bordo dos navegadores. 

As viagens marítimas nos séculos XV e XVI eram cheias de imprevistos (que ainda hoje 
ocorrem). Quando a viagem transcorria de forma normal, sem imprevistos, a comida a bordo 
supria precariamente as necessidades dos tripulantes, mas se ocorresse algum imprevisto, 
como tempestades, danos físicos nas embarcações ou alguma imperícia do piloto, os 
tripulantes sofriam com a falta de alimentos. 

Nas embarcações, principalmente durante os séculos XV e XVI, o principal alimento era o 
biscoito. De acordo com o clima e sob certas circunstâncias (invasão de água na embarcação), 
essa alimentação passava por algumas alterações, ou seja, encontrava-se em péssimas 
condições para a alimentação (por causa do mofo e da umidade). Geralmente cada tripulante 
recebia diariamente cerca de quatrocentos gramas de biscoito para sua refeição. 

O vinho tinha presença obrigatória nas embarcações. A água utilizada para beber e para 
cozinhar era guardada em grandes tonéis ou tanques, inapropriados. Assim, quase sempre a 
água estava infectada por bactérias, o que sempre provocou infecções e diarreias nos 
tripulantes. 

Os alimentos sempre eram distribuídos pelo capitão da embarcação e por um ajudante. Essa 
distribuição dos alimentos era estabelecida em porções e somente o capitão e o ajudante 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-coupon-getty?utm_source=pixabay%26utm_medium=affiliate%26utm_campaign=ADP_photo_sponsored%26referrer_url=https%3A//pixabay.com/pt/photos/caravela-porto-seguro-ferias-bahia-1267119/


tinham a chave dos estoques de alimentos. A segurança era rigorosa para vigiar os alimentos, 
pois a sua falta poderia comprometer toda a viagem e causar mortes tanto pela fome, tanto por 
conflitos entre os tripulantes por causa do alimento. 

Juntamente com a tripulação, existia a presença de ratos e baratas, sempre comprometendo a 
qualidade dos alimentos. Outro fator que contribuía para a falta de higiene era a ausência de 
banheiros na embarcação – geralmente os tripulantes faziam suas necessidades em recipientes 
e as lançavam ao mar. Esses fatores contribuíram bastante para a proliferação de doenças e 
mortes nas embarcações. 

Leandro Carvalho 
Mestre em História 

Fonte: escolakids. uol.com.br 

 

Agora copie e responda, em seu caderno, às questões abaixo: 

1. Quais eram os imprevistos que podiam ocorrer durante as viagens?  

2.  Qual era o principal alimento dos navegadores? Quem distribuía os alimentos? Como era 

essa distribuição? 

3. Escreva sobre a higiene das embarcações. 

 

 

2° DIA 

PORTUGUÊS 

Leitura:  letra de canção 

Criança, crionça 

Augusto de Campos e Cid campos 

 

A onça era sonsa 

Sonsa de nascença 

Chegava de manso 

Para encher a pança 

Sem pedir licença 

Jabuti, teiú 

Tucano, tatu 

Macaco, sagui 

Preguiça, preá 

Cutia, quati 

Não tinham descanso 

Mas uma criança 

Chamou a responsa 



Criou uma dança 

A dança da onça 

Criança, crionça 

Crionça, criança 

Dançando essa dança 

A onça desonça 

Despança, dispensa 

Sua comilança 

E hoje só pensa 

Em dançar a dança 

Criança, crionça 

Crionça, criança. 

CAMPOS, cid. Crianças crionças. São Paulo: Selo Sesc, 2009.CD.Faixa 12. 

Leia a canção acima, copie as perguntas e responda no caderno: 

1- Na letra da canção aparece o nome de um animal selvagem que não dava descanso 
para os outros animais. Que animal é esse? 

2- Que outros nomes de animais aparecem na letra da canção? Faça uma lista e forme 
frases sobre eles. 

3- Na história, existe uma dança que foi inventada por uma criança. 

a) Qual é o nome dessa dança? 

b) O que a dança faz com a onça? 

4- Releia: 

Criança, crionça 

a) Como foi formada a palavra crionça? 

b) O que pode significar a palavra crionça, inventada nos versos dessa letra de 
canção? 

c) No caderno, copie as palavras do texto que terminam com as seguintes letras: 

 

 

 

5- Releia os versos: 

-ança -anso -onça -ença -ensa -onsa 



Uma criança 

Chamou a responsa 

 

a) De que palavra você se lembra ao ler o termo responsa? 

b) O que podem significar esses versos: “uma criança/chamou a responsa”? 

 

 

MATEMÁTICA 

CONTEXTUALIZAÇÃO: O conhecimento das características do Sistema de Numeração 
Decimal, das operações e suas propriedades ajudam a determinar dobros e metades dos 
números, também ajuda a determinar o quádruplo ou quarta parte dos números! 
 
1. Esta escola organizou 6 espaços diferentes para que as pessoas possam sentar-se e 

acomodar-se em mesas. Cada mesa poderá acomodar 4 pessoas. Complete o quadro com o 

número de pessoas e mesas que poderão ser acomodadas na festa. 

 

 
ESPAÇOS 

TOTAL DE  
PESSOAS 

SENTADAS 

 
MESAS 

 A 20 5 

B  6 

C 32  

D 36  

E  10 

F  12 

G 64  
. 

 

                                                                 Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011) 

 

 
2. José fez 386 doces de festa para vender na padaria, mas ele vendeu a metade. Quantos 

doces faltam para ele vender? 

 

3. Descubra o dobro e a metade de alguns números: 

SITUAÇÕES DOBRO METADE 

De sua idade   

Do número que você calça   

Do número que você veste   

Do número de lápis que você tem   

Da idade de sua mãe   

 

Fonte: pinterest.com 

 



 

GEOGRAFIA 

Na escola, nós conversamos e fizemos atividades sobre o caminho que percorremos de 

casa para a escola. Vamos relembrar essas atividades com a proposta a seguir:  

Primeiramente pense sobre a questão: O que você via no trajeto da sua casa até a escola? 

No caminho até a escola provavelmente você observa lugares onde existem coisas para 

comprar ou que ofereçam serviços de apoio à população como, por exemplo: sacolão, 

mercadinho, quitanda, padarias, papelaria, lojas de ferramentas, de materiais de construção, 

lan houses , telecentros, posto de saúde, igrejas, pronto socorro, ou mesmo um hospital. O que 

esses lugares têm em comum é o fato de, em alguns deles, haver coisas para comprar, ou que 

atendam a algumas das diversas necessidades dos moradores. Vamos lá: 

1. Complete as informações a seguir, escrevendo sobre os lugares por onde passa, 

identificando o que as pessoas podem comprar, os tipos de estabelecimentos comerciais 

que existem, alguns serviços ou necessidades que podem ser atendidas ou satisfeitas.  

Você pode fazer um quadro para organizar as informações: 

● Lugares por onde passo  

● Estabelecimentos comerciais que existem 

● O que as pessoas podem comprar  

● Serviços ou equipamentos equivalentes para atender a população  

 

2. Desenhe em seu caderno de desenho ou em uma folha à parte, o trajeto que você percorre 

de sua casa até a escola. Marque e localize no seu desenho alguns pontos de referência, 

estabelecimentos comerciais, assim como os serviços que podem atender ou satisfazer à 

população. Não esqueça de fazer uma legenda identificando-os.  

 

Obs: Esta atividade terá sequência. 

 

 

3° DIA 

PORTUGUÊS 

 

Releia a canção “criança, crionça” e copie todas as palavras escritas com cedilha no caderno. 

 

          Copie a atividade abaixo no caderno e responda. 



 

https://pedagogiaaopedaletra.com/atividades-didaticas-c-ou-c/ 

 

MATEMÁTICA 

 

 Às vezes, é muito importante saber o valor exato de determinada quantidade como, por 
exemplo, quando nós precisamos saber se um grupo de pessoas pode ser transportado, ao 
mesmo tempo, em um ônibus. Mas também existem situações nas quais valores aproximados 
são suficientes. É o que acontece quando necessitamos saber quantas pessoas estão em um 
ginásio de esportes. 
 
ATIVIDADE: A tabela abaixo informa as capitais brasileiras menos populosas no Censo de 

1991 e 2000: 

 

 

CAPITAL-ESTADO CENSO DE 1991 CENSO DE 2000 

Palmas – TO 24 251 136 554 

Boa Vista – RR 142 813 200 383 

Rio Branco – AC 195 903 252 800 

Macapá – AP 179 609 282 745 

Vitória – ES 258 245 291 889 
  

Percebe-se que o número 142 813 está entre dois milhares exatos: o 142 000 e o 143 000. 

https://pedagogiaaopedaletra.com/atividades-didaticas-c-ou-c/


 

 
142 000 

 

 
142 813 

 
143 000 

 

 

1. Arredonde o número referente à população da Cidade de Vitória (censo 2000) para o milhar 

mais próximo. Use a reta numérica para orientar sua escrita. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

2. Faça o arredondamento dos números referentes à população das Cidades de Boa Vista, Rio 

Branco e Macapá (censo 2000), completando as informações da reta numérica.  

 

• Boa Vista 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

• Rio Branco 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

• Macapá 

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                                Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011)   

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: Revisão dos conteúdos anteriores conhecendo como é feita a coleta seletiva. 

Na atividade de hoje, iremos realizar uma revisão das atividades de Educação Física 

desenvolvidas durante o período de pandemia. As atividades durante esse período têm como 

principal objetivo, prosseguir o conteúdo que estávamos desenvolvendo na quadra de nossa 

escola, principalmente com atividades manipulativas, que são aquelas que envolvem o 

controle/manipulação de objetos, ou seja, nosso corpo em contato com algum objeto como, por 



exemplo, uma bola. Por isso, em nossas aulas remotas desenvolvemos alguns brinquedos com 

materiais recicláveis para usar durante as atividades.  É muito importante ressaltar que todos 

os materiais desenvolvidos em nossas aulas devem ser organizados e guardados após o seu 

uso nas atividades, pois, iremos utilizá-los mais vezes. Por isso sugerimos que separe uma 

caixa de papelão de tamanho médio para essa tarefa.  

 

Nessa primeira etapa da nossa revisão falaremos brevemente sobre o reaproveitamento dos 

materiais para jogar e brincar. Sugerimos que assista o vídeo ao seguir antes de 

prosseguirmos:  

 

Rap do reciclar – Castelo Rá-Tim-Bum 

 https://www.youtube.com/watch?v=k-FNeEYVwNA acesso em 10/06/2020 

 

O vídeo acima fala sobre cada tipo de resíduo ter uma cesta especial para ser descartado, é o 

que conhecemos como coleta seletiva. Você já ouviu falar em coleta seletiva? Na coleta seletiva 

separamos os resíduos pelo tipo de material, como papel, plástico, vidro, metal e orgânico 

(restos de alimentos). Agora que entendeu sobre a coleta seletiva, sugerimos que brinque com 

o jogo a seguir:  

 

Jogo - Coleta seletiva 

 https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-relacione-reciclagem acesso em 10/06/2020 

 

No jogo da coleta seletiva aprendemos que as lixeiras coloridas servem para o descarte de 

diferentes tipos de materiais:  

Lixeira vermelha-  descartamos o plástico 

Lixeira azul - o papel 

Lixeira amarela - os metais 

Lixeira verde - o vidro  

Lixeira marrom - os materiais orgânicos, como restos de alimentos.  

 

Podemos encontrar as lixeiras coloridas em vários locais públicos, por isso é importante 

separarmos os nossos resíduos para que eles possam ser reaproveitados e diminuirmos o 

acúmulo de lixo em nosso planeta.   

 

4°DIA 

PORTUGUÊS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-FNeEYVwNA
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-relacione-reciclagem


Curiosidade: 

 

A fome da onça 

 

 

Na letra da canção, a onça é uma personagem que” enchia a pança sem pedir licença”. 

E como é a alimentação natural de uma onça de verdade?  

A onça-pintada é o maior felino do continente americano. [...] 

Estudos de sua dieta ao longo de toda sua distribuição já registraram mais de 85 

espécies de presas naturais. [...] 

Em algumas regiões do Brasil, as onças – pintadas se alimentam principalmente de 

grandes mamíferos, como a capivara, o tamanduá-bandeira e a anta, e em outras, se 

alimentam de répteis, como a tartaruga e o jacaré. Em áreas onde vivem próximas de 

gado, este pode constituir uma fonte fonte de alimento na sua dieta.[...] 

 

Copie os substantivos compostos que aparecem no texto acima. 

 

A onça sonsa da letra da canção comia todos os animais que foram citados nos versos. 

Uma onça pintada pode se alimentar de diferentes espécies de animais. 

 

 Veja alguns animais reunidos em conjunto. 

 

Macacos reunidos  - bando 

Porcos reunidos – vara 

Ovelhas reunidas – rebanho 

Elefantes reunidos – manada 

Lobos reunidos –alcatéia 

Cães reunidos - matilha 

 

Os substantivos que nomeiam conjunto de seres ou coisas de mesma espécie são 

chamados coletivos. 

 

Veja: 

 

estrela – constelação 

peixe – cardume 

pessoa  - multidão 

arquipélago – ilhas 

biblioteca – livros 

colmeia – abelhas 

elenco – atores 

exército - tropas 

 

3-Combine as palavras abaixo e escreva substantivos compostos. 

 

 

       Couve    tique     reco    porco     flor     taque     espinho 

 

 

 



 

O uso de substantivos coletivos pode ser uma forma de “economizar palavras” ao 

escrever. Observe: 

 

Havia um número enorme de pessoas caminhando na rua . 

Havia uma multidão caminhando na rua. 

 

Reescreva no caderno as frases a seguir, substituindo o que está destacado por um 

substantivo coletivo correspondente. 

 

a) Um conjunto de ilhas perdido no oceano guardava tesouros antigos. 

 

b) O conjunto de atores e atrizes do filme foi reconhecido pelo presidente do país. 

 

 

 
Fonte de pesquisa: Livro ápis: Língua portuguesa /Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa  

Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho Marchezi. São Paulo: Editora ática. Projeto Buriti Português. 

Organizadora: Editora Moderna.Editora responsável: Marisa Martins Sanchez.Pinterest.com 

 

MATEMÁTICA 

Após realizar qualquer operação (adição, subtração, multiplicação ou divisão), é muito 

importante verificar se o resultado é adequado, ou não. Observe as divisões abaixo: 

 

216 ÷ 2 = 18  e  36 ÷ 2 = 18 

 

A primeira não está correta, pois 200 ÷ 2 = 100, portanto, o resultado de 216 ÷ 2 é maior do 

que 100. De fato, 216 ÷ 2 = 108 ou 108 X 2= 216 

 

Agora, analise estas divisões. Se encontrar erros, faça as correções necessárias, escrevendo 

ao lado de cada divisão as suas observações: 

 

 A.104   
       

     -10     2 
    04 

  5  



 

B.      209   
    
      - 150      50  
           59      20 + 
        - 60      70 
        01 

  3 
 

 

C.     207 
        

       - 180   60 + 9 = 
69 
       027 
      - 27 
         0   
                

  3 

 

                                               

D.      193   
  
      - 160      408 
       033 
      - 32  
         1    

 

  4 

 

 

                                                                 Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011) 

 

ARTE 

(NÃO COPIAR) 

Objetivo: Conhecer e compreender a diferença entre máscara de adorno, teatrais e 

ritualísticas. 

AS MÁSCARAS TEATRAIS 

 As máscaras teatrais” - Atualmente as máscaras estão presentes nas mais diversas 

manifestações culturais, como nos bailes de Carnaval e nas festas populares. 

As máscaras, no entanto, estão relacionadas a diversas representações culturais estão 

presentes nas sociedades humanas há milhares de anos. 

Vamos conhecer um pouco m ais sobre o uso de máscaras observe a imagem abaixo: 



 

O uso das máscaras rituais é encontrado em grupos étnicos de todo o mundo. Geralmente, 

atribui-se à máscara funções subjetivas, mágicas e simbólicas, por exemplo, proteção contra 

os inimigos, o desconhecido e as doenças. Pode ser usada para homenagear as divindades, 

por vezes personificando-as, assim como pode ser um elemento que simboliza vitórias nas 

guerras e boas colheitas. 

Esse simbolismo está presente também no povo egípcio, que utilizava máscaras nos 

rituais funerários de mumificação, os quais estavam ligados à crença na vida após a morte. 



 

Para saber mais sobre as máscaras- africanas clique nos links abaixo: 

https://www.geledes.org.br/mascaras-africanas/ 

https://www.geledes.org.br/geledes/gelede-na-tradicao-yoruba/#axzz3I1wfmsKZ 

 

Atividades 

 

https://www.geledes.org.br/mascaras-africanas/
https://www.geledes.org.br/geledes/gelede-na-tradicao-yoruba/#axzz3I1wfmsKZ


 
 

Caso você não tenha os materiais acima, faça uma máscara com o material que você 

possui na sua residência. 

Seguem alguns exemplos de máscara para você ter ideias de como fazer a sua. 

Ao término, registre sua máscara com a câmera de um celular.  

 

                                      

Moderna Fonte: Livro Nova Pitanguá 4º ano – São Paulo – Editora 

https://br.pinterest.com/pin/351491945910663711/ 

https://br.pinterest.com/pin/564357397030554249/ 

Estamos diante de uma pandemia, vimos que o uso da máscara sempre foi usado para 

tais propósitos, nós nunca imaginávamos que iriamos usar tal acessório. Escreva como está 

se sentindo com o uso da máscara e para que ela serve nesses dias de pandemia. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/351491945910663711/
https://br.pinterest.com/pin/564357397030554249/

