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SEGUNDA- FEIRA 

1- Copiar o texto: 

A importância da leitura 

Muitos são os benefícios que a leitura proporciona: desenvolvimento da imaginação, da criatividade, 

da comunicação, bem como o aumento do vocabulário, conhecimentos gerais e do senso crítico. 

 Além desses benefícios com a leitura exercitamos nosso cérebro, o que facilita a interpretação de 

textos e eleva a maior habilidade na escrita. 

 

2- Resolva as operações: 

 

a) 986+609=__________________________________________________________________ 

b) 1728+463=_________________________________________________________________ 

c) 2409-1325=________________________________________________________________ 

d) 1936-482=_________________________________________________________________ 

e) 176X6=____________________________________________________________________ 

f) 284X5=____________________________________________________________________ 

g) 48X24=____________________________________________________________________ 

h) 936÷3=____________________________________________________________________ 

i) 4560÷5=___________________________________________________________________ 

j) 3684÷6=___________________________________________________________________ 

 

 



3- Copie e responda:  

 

APOSTILA: Páginas: 9 até 18, ler e realizar as atividades.  

 

TERÇA-FEIRA 

1- Leia e observe: 

 

Medidas de tempo  

 Para medir a duração de um determinado acontecimento, escolhemos uma unidade de medida de 

tempo. Existem várias! São elas: os segundos, os minutos, as horas, o dia, o mês e o ano... 

 A unidade de medida de tempo adotada como padrão é o segundo. 

EXEMPLO:  1 hora= 60 min= 3600 segundos 



 

APOSTILA: Páginas:  95 a 100, ler e responder. 

HISTÓRIA 

APOSTILA: Páginas: 233 a 241, ler: As primeiras vilas e cidades brasileiras. 

 

QUARTA-FEIRA 

1- Copie e responda: 



 

 

 

2- Copie e responda: 



 
 

PORTUGUÊS  

APOSTILA: Páginas:  21 a 23, ler e responder: Declaração universal do moleque invocado. 

 CIÊNCIAS  

APOSTILA: Páginas: 171 a 174, ler e responder: Pontos cardeais. 

 

 

QUINTA-FEIRA 

Feriado de Corpus Christi  

 

SEXTA-FEIRA 

• COPIE E DESENHE OS RELÓGIOS 

 



 

 ARTES 

1- Relembre algumas histórias que você já leu como: Chapeuzinho vermelho, Os três porquinhos, 

Branca de neve... Escolha umas delas ou outra que você queira e faça um desenho. 

APOSTILA: Páginas: 24 a 29, ler e responder: Produzindo uma declaração divertida. 

  

GEOGRAFIA 

APOSTILA: Páginas:  263 a 270, ler e responder: Imigrações importantes para o Brasil. 

 


