
 

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: 

-Aproximar o aluno a diferentes tipos de textos, ampliando a capacidade de leitura e compreensão 

da leitura e escrita de forma funcional. 

Exercitar as operações de subtração, adição e multiplicação. 

Resolver situações-problema que envolvem ideias de adição, subtração e multiplicação. 

Ler, interpretar, localizar informações implícitas e explicitas em um texto. 

Aprofundar conhecimentos já adquiridos. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º DIA 



1) Leia o texto: 

 



 

 

 

2) Após a leitura do texto, escreva em uma folha a sua opinião sobre ele. 

3) Observe a sequência dos meses do ano. 

Janeiro > Fevereiro > Março >Abril > Maio > Junho > Julho > Agosto > Setembro > Outubro 

> Novembro > Dezembro. 

                De acordo com essa sequência, uma pessoa que nasceu em maio, por  exemplo, faz 

aniversário antes de outra que nasceu em agosto. Sabe por quê? Porque o mês de maio vem antes 

de agosto. 

                Os meses geralmente têm 30 ou 31 dias. Só o mês de fevereiro tem 28 ou 29 dias. 

A) Observe as datas de aniversário de algumas pessoas, na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) Reproduza a tabela abaixo em seu caderno, coloque em ordem os nomes dos 

aniversariantes de acordo com o dia e o mês do aniversário de cada um. 

 

 

 

 

 

C) Responda em seu caderno: 

• Qual é o dia e o mês de seu aniversário? 

• Na tabela acima, que lugar você ocuparia? 

• Se, na tabela entrar uma pessoa que faça aniversário em 25 de novembro, o que 

acontecerá com a posição de Luísa? 

 

 

                                           2º DIA 

 

     1)     LEITURA: APRENDENDO SOBRE O CORONAVÍRUS 

               O coronavírus é o vírus do momento. O vírus foi isolado no dia 7 de janeiro de 2020 e 

detectado primeiramente na cidade chinesa de Wuhan. Antes dessa identificação, a China já havia 

informado a Organização Mundial da Saúde, no dia 31 de dezembro de 2019, da ocorrência de 

uma pneumonia de causa desconhecida. 

                 A primeira morte ocorrida em decorrência desse novo vírus aconteceu no dia 11 de 

janeiro de 2020. Rapidamente a doença, que ficou conhecida por COVID-19, alastrou-se pelo 

planeta. Em maeço de 2020, todos os continentes já haviam sido afetados. Isso levou a OMS 



(Organização Mundial da Saúde) a declarar, no dia 11 de março de 2020, que a COVID-19é, sim 

uma pandemia. 

                 Até 31 de março de 2020, já havia relatos de mais de 40mil morte decorrentes da doença 

e mais de 800 mil casos confirmados. No Brasil, até a mesma data, havia mais de 5 mil casos 

confirmados. 

                 Os sintomas da infecção, como já vimos, são: febre, dificuldade respiratória, tosse e falta 

de ar. Os casos mais graves podem evoluir para insuficiência renal e síndrome respiratória aguda 

grave. 

                   Vale destacar que, de acordo com uma pesquisa realizada na China, os principais 

fatores de risco para a morte por COVOD-19 são idade avançada e problemas de coagulação. 

                     A recomendação para se  prevenir da doença é lavar as mãos regularmente com água 

e sabão e evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

                     Recomenda-se também evitar contato próximo com pessoas com sintomas de 

doenças respiratórias. 

                                             

                       Fonte:  brasilescola.uol.com.br/doenças/coronavirus.htm  

                 

             2) Após a leitura, pense nas seguintes questões e anote as respostas em seu 

caderno: 

         A) As informações passadas no texto são novidades para você? 

         B) Que informação nova você obteve com a leitura do texto? 

         C) Que informação do texto você considera mais importante? 

         D) Quantos parágrafos tem o texto? 

         E) Em qual parágrafo são citados os sintomas da doença? 

         F) Algumas palavras e expressões usadas no texto, não fazem parte da nossa linguagem 

diária. Esse novo vocabulário vem sendo usado devido aos acontecimentos atuais. Palavras 

como isolamento social, pandemia, transmissão, assintomática, quarentena, já fazem parte do 

nosso dia a dia. 

         Mas você sabe o que elas significam? Busque informações e anote em seu caderno o 

significado de: 

• Isolamento social ou domiciliar= 

• Quarentena= 

• Transmissão assintomática= 

• Vírus= 

• Higienização= 

• Pandemia= 



                   3)Resolva as operações em seu caderno: 

        A)298+176+300=                B)957+42=                  C)322+174+205=            D) 98+47= 

        E)409+320+177=                F)199+89+165=            G)333+208+46=            H)55+201= 

 

                                                               3º DIA 

 

1) Explorando as letras da palavra coronavírus, faça as atividades solicitadas em seu 

caderno: 

C O R O N A V Í R U S 

A) Quantas letras há nessa palavra? 

B) Quantas sílabas têm essa palavra? 

C) Quais são as vogais dessa palavra? E as consoantes? 

D) Que palavras você consegue formas com as letras de coronavírus com: 

• Duas letras? 

• Três letras? 

• Quatro letras? 

• Cinco ou mais letras? 

 

2) Resolva as situações-problema em seu caderno:                                                             

A) A biblioteca de uma escola tem 5 e meia de livros didáticos, 186 livros de literatura, 9 

dezenas de livro de arte e 8 dicionários. Quantos livros há na biblioteca da escola? 

B) Ontem Marcelo fez aniversário. Ele nasceu em 1989. Quantos anos ele tem agora? 

C) Observe os números abaixo, reescreva-os em seu caderno em ordem crescente e ordem 

decrescente. 

      1035 – 1039 – 1030 – 1033 – 1038 – 1031 – 1034 – 1036 – 1037 - 1032       

                                                                        4º DIA 



1) Como lemos no texto “APRENDENDO SOBRE CORONAVÍRUS”, a higiene é uma 

importante forma de prevenção das doenças. Complete a cruzadinha abaixo 

escrevendo os nomes de objetos que utilizamos em nossa higiene.  

 

 

2) Escreva em seu caderno,  uma frase com cada uma das palavras: 

A) escova> 

 

B) toalha> 

C) pente> 

D) saúde> 

 

                 3)Resolva as operações em seu caderno: 

A) 3x148=              B) 304x2=            C) 45x6=              D) 126x4=             E) 403x1= 

               F) 7x91=                G) 9x 101=           H) 3x243=            I) 5x72=                 J) 6x100= 

 

                                                                 5º DIA 

1) Leitura e estudo do texto: 

 

                                                 AS ORQUÍDEAS 

    

                            A maior família de plantas floridas é a da orquídea. São mais de 30 mil espécies! 

Ela gosta de climas quentes e úmidos e, por isso, é facilmente encontrada em países tropicais, 

como o Brasil. Com as suas cores variadas, as orquídeas atraem muitos pássaros e insetos. Eles 

são responsáveis por recolher o pólen e levar até outras orquídeas, fazendo nascer novas flores. 

                            As flores das orquídeas podem ser menores que um dedo ou chegar até 20 

centímetros de comprimento. Ela floresce apenas uma vez por ano e suas flores duram um mês. 

                             Muitas espécies crescem em cima de galhos, ramos e tronco de árvores, que 

servem de apoio e proteção. Alguns tipos podem dar por ano apenas três lindas flores. 



                              Apesar de belas, as orquídeas não tem cheiro. 

                              Uma curiosidade: o sabor baunilha, que sentimos nos doces, foi extraído de um 

tipo de orquídea chamado vanilla. 

 

                                                                              Autor desconhecido 

2) Estudo do texto (responda em seu caderno): 

 

A) Por que as orquídeas atraem muitos pássaros e insetos? 

B) Qual o tamanho que uma flor de orquídea pode ter? 

C) O que pode fazer nascer novas flores de orquídeas? 

D) Quantas espécies aproximadamente existem de orquídeas? 

E) Onde as orquídeas são facilmente encontrados? Por quê? 

F) Quantas vezes as orquídeas florescem por ano? 

G) Onde muitas espécies costumam crescer? Por quê? 

H) O que as outras flores têm que as orquídeas não têm? 

I) Escreva uma curiosidade sobre as orquídeas. 

J) Escreva três informações sobre as orquídeas. 

• Família 

• Duração das flores 

• Tipos 

 

           3)Resolva as operações em seu caderno: 

            A) Qual é o dobro da metade de 36? 

            B) Qual é a metade de 25 mais 25? 

            C) Um automóvel passou pelo quilômetro 410 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 

285 quilômetros até chegar ao seu destino. Quantos quilômetros da estrada irá percorrer para 

chegar ao destino? 

             D) Calcule a soma entre 89 e 98. Subtraia dessa soma 75. Qual será o resultado? 

             E) Qual é o maior número que você pode escrever usando os algarismos 1, 3 e 5. 

 

ARTE 

     OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

Explorar, reconhecer e se familiarizar com as linhas. 

Contextualização: 

Nesta atividade iremos trabalhar com grafismo de modo que potencialize no aluno a liberdade no 
processo de criação 



 

ATIVIDADE COMPOSIÇÃO COM GRAFISMOS NAS MARGENS E NO DESENHO: 

Em seu caderno de artes, decore as margens da atividade com grafismos de linhas ou formas. 

Faça uma composição visual no meio do quadro interno e decore o interior desta imagem com 

listras. Não pinte o interior das listras, mas realce o contorno do desenho e das linhas usando 

apenas uma cor de caneta hidrográfica. 

EXEMPLO DESTA ATIVIDADE: 

 

 

               

                                                                 

          

 

                

           

          

          

 

 

 

 


