
 

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! 

1) LEITURA:                                                      1º DIA 

2) INTERPRETAÇÃO DO TEXTO (copie em seu caderno somente a alternativa certa) :   

A) “Com um salto de banda, o danado sempre se safava.” 

   A palavra que tem o mesmo significado da palavra “safava” é: 

    * exibia.          * prejudicava.          * livrava.         *esborrachava. 

             

B) De acordo com o texto, a raposa fez ao gato a seguinte proposta: 



• Viver em paz. 

• Brigar para sempre. 

• Dividir os filés de rato. 

• Viver cada um no seu canto. 

            

C) O texto mostra que tanto a raposa, quanto o rato sempre demonstraram ser: 

• Lentos. 

• Amigos. 

• Espertos 

• Medrosos. 

 

D) A raposa tornou-se aluna do gato para: 

• Distrair-se com ele. 

• Fazer as pazes com ele. 

• Brincar, pois se sentia sozinho. 

• Conseguir uma chance de devorá-lo. 

 

E) O plano da raposa fracassou porque ela: 

• Confiou demais em sua esperteza. 

• Era uma aluna desatenciosa. 

• Errou os pulos ensinados. 

• Agiu sem pensar. 

 

                                                       2º DIA 

1) A leitura do texto a seguir, vai tratar sobre alimentação saudável e a importância da mesma 

para nossa saúde. 

                                               ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 Uma alimentação saudável é aquela que tem todos os alimentos que necessitamos. Deve 

respeitar as preferências individuais e valorizar os aspectos culturais, econômicos e regionais. 

Assim, é importante que seja saborosa, colorida e equilibrada. 

 Uma alimentação é fator importante para a saúde e consequentemente para a qualidade de 

vida das pessoas, pois tem influência no bem estar físico e mental, no equilíbrio emocional, na 

prevenção de agravos à saúde e no tratamento de pessoas doentes.  

 Para termos uma alimentação equilibrada deve ser composta de todos os nutrientes. 

 Nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são 

absorvidos pelo organismo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. 

2) Escreva em seu caderno, uma lista com o nome de 15 alimentos que você considera 

saudável. 

 

                                                    



3º DIA 

                                                             

1) Observe as tabelas e responda às questões em seu caderno: 

 

A) Qual é a atividade física que consome a maior quantidade de energia? 

B) Quantas calorias aproximadamente, uma pessoa gasta em 30 minutos jogando tênis? 

C) Quantas calorias uma pessoa vai ingerir se, durante o seu café da manhã, comer um pão 

francês e uma maçã e beber um copo de leite integral (200ml). 

D) Qual é o alimento mais calórico, o leite integral ou o iogurte? 

 

2) Nesta atividade você vai completar as palavras com S, C  ou Ç, e após completar as 

palavras irá escrever as frases em seu caderno. 

 

A) A ___alada do almo___o estava deli___iosa. 

              B) A crian___a tomou ___opa e comeu do___e. 

              C) O ___ofá da ___ala é ma___io. 

              D) É difí___il passar da ___acada para o terra___o. 

              E) A al___a da bol___a da mo___a tem um la___o. 

              F) O palha___o tem um len___o no pesco___o e outro na cabe___a. 

 

                                                                    4º dia 

1) Você irá ampliar (aumentar) as frases, e após ampliá-las, vai escrevê-las em seu caderno: 

A) Estava sozinho em casa de repente 

B) Só poderei ir com você se 

 

C) João estava dormindo no sofá quando 

 

D) Eu ia conversar com a professora, mas 

 

E) Quando sai do trabalho já era tarde, 

 

F) Temos que usar máscara para 

 

G) Sebastiana estava olhando para                            quando apareceu 



2) Resolva as multiplicações em seu caderno: 

 

A) 3X275=               B) 9X48=               C) 4X302=               D) 6X105= 

 

                     E) 2X347=               F) 5X99=               G) 1X1348=             H) 8X76= 

 

H) 7X102=               J) 2X247=                   K) 5X80= 

 

                                                                 5º DIA 

1) A IMPORTÂNCIA DA QUARENTENA PARA O CONTROLE DO CORONAVÍRUS 

Já sabemos como a infecção pelo Coronavírus ocorre pelo aperto de mão, assim como as 

gotículas de saliva, espirro; tosse e catarro e por serem meios tão acessíveis para contato, se faz 

necessária a quarentena para que a quantidade de pessoas infectadas por este vírus diminua. 

Observem o desenho abaixo mostrando como se dá o contágio deste vírus. 

 

Vocês sabiam que uma pessoa infectada pelo Coronavírus pode infectar até outras três 

pessoas? Por isso é tão importante os cuidados de higiene e a manutenção da quarentena 

continuem para que esses números cresçam mais lentamente. 

              Agora é com vocês! 

A) Sabendo disso, quantas pessoas estariam doentes após uma quinzena, se a cada dia um 

contamina 3. Faça a resolução da situação em seu caderno, inclusive poderá fazer desenho 

para encontrar a solução. 

B) Se fosse usar uma operação para resolver a forma de contágio, qual seria esta operação?  

Copie em seu caderno. 

• +3 

• X3 

• :3 

• -3 

 



Arte 

Profª Kend /Eja1 

OBJETIVOS 

• APRECIAR ARTE (ANÁLISE DA OBRA DE ARTE) DESENVOLVENDO A HABILIDADE DE VER 

E DESCOBRIR A A OBRA DE ARTE E O MUNDO VISUAL QUE O CERCA. 

ESSA SEMANA ESTARÁ SENDO ABORDADO A OBRA DO ARTISTA MARIO NAVARRO 

PROPICIANDO APRECIAÇÃO E RELEITURA DOS ALUNOS. 

ATIVIDADE( SERÁ NECESSÁRIO O REGISTRO DESSA ATIVIDADE NO CADERNO DE 

DESENHO) 

FAZER UMA RELEITURA DE UMA OBRA DE ARTE É OBSERVÁ-LA E REDESENHÁ-LA 

TENTANDO PASSAR PARA O DESENHO SUAS EMOÇÕES. 

 

É HORA DE FAZER ARTE. VEJA O QUADRO DE MARIO NAVARRO COSTA E SOLTE SUA 

IMAGINAÇÃO. 

 

                                                                                                                             Obra: Porto de Leixões 

 

 

 

 


