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Oi galera tudo bem? Animados para mais uma quinzena de descobertas e 

aprendizado? Isso ai, muito ânimo, força de vontade e capricho!!   

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

(COPIE O TEXTO NO CADERNO)  

Nas aulas anteriores aprendemos sobre o Poema, agora vamos aprender sobre 

outro gênero textual: O Conto.  

O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em 

torno de um enredo - uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma 

narrativa.  

Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve não é possível 

incluir vários lugares e personagens diferentes.  

Há vários tipos de contos: realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, 

infantis, psicológicos, de fadas.  

A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes: apresentação do 

enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão - clímax, e solução 

- desfecho.  

Características do conto  

O conto apresenta as seguintes características:  

• Espaço delimitado;  
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• Tempo marcado;  

•     Presença de narrador;    

• Poucos personagens;  

• Enredo.  

      A história do conto é contada por um narrador, que pode ser:  

• narrador observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela.  

• narrador personagem, aquele que além de narrar a história, também é um dos seus 

personagens.  

•  narrador onisciente, aquele que conhece a história e todos os personagens 

envolvidos nela.  

  

Para entendermos melhor, vamos abrir nossa apostila na página 9 até 11, ler o 

conto com bastante atenção, depois resolver as atividades das páginas 12 até 17, 

responder na apostila mesmo.  

  

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA  

Vamos conhecer um pouco sobre a história dos números, e isso foi a muitos anos. 

Várias formas de escrita dos números foram criadas de acordo com a necessidade e 

a origem do der humano.  

Iremos agora conhece-las, para isso você fará a leitura da apostila nas páginas 

89 até 92, e para ver se você aprendeu mesmo, resolva as atividades das páginas 93 

até 97. Faça com bastante atenção!!! 
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ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  

Na aula passada aprendemos sobre grande dois movimentos que a Terra faz em volta 

dela mesma e entorno do Sol. Nesta aula vamos falar sobre um Satélite natural da 

Terra, a Lua, e com ela a marcação do tempo.  

Para essa atividade usaremos o livro de Ciências Encontros, esse que vocês vieram 

buscar na escola, abrirão na página 156 e farão a leitura até a página 159, e para ver 

se você aprendeu mesmo realize as atividades da página 160.  Talvez você precisará 

ler mais de uma vez!!! Capriche!! 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA   

     Nesta quinzena vamos aprender em história três assuntos muito importantes: O 

Surgimento do ser Humano, a data de 21 de abril dia de Tiradentes e 22 de abril dia 

do descobrimento do Brasil.      Vamos começar pelo Surgimento do ser Humano, você 

fará uma leitura na Apostila, páginas 223 até 227, com muita atenção, depois realize 

as atividades das páginas 228 até 230.  

Agora vamos conhecer um pouco da história de Tiradentes, que comemoramos a data 

em 21 de abril, querem saber por quê? (Copie o texto abaixo nos seu caderno).  
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Depois de ler e copiar o texto em seu caderno, responda as questões também no 

caderno:  

1. Qual o apelido de Joaquim José da Silva Xavier?  

(  ) Tiradentes  

(  ) Comandante  

(  ) Competente  

  

2. Por que ele tinha esse apelido?  

R:____________________________________________________  

  

3. Como ele morreu?  

(  ) crucificado  

(  ) baleado  

(  ) enforcado  

  

4. Joaquim José da Silva Xavier lutava pela __________________  
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Dia 22 de abril, não é feriado, mas também é uma data muito importante, 

comemoramos a descoberta do nosso País. Quando os Portugueses aqui chegaram 

pela primeira vez. Mas essa história iremos estudar um pouco mais adiante, mas 

não esqueça essa data!!!!! 

 

 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA  

  

Na aula passada estudamos sobre a Paisagem de um modo geral, paisagem 

modificada e natural. Hoje aprenderemos sobre O Município e suas Paisagens.  

Iremos então fazer a leitura da apostila, nas páginas 261 até 262, depois responda 

as questões na página 263.  

  

 

  

ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO  

  

Os símbolos religiosos presentes em cada religião representam o sagrado, 

a fé, a esperança, a natureza, a vida, o universo. Eles se tornaram tradicionais 

entre seus fiéis pelo fato de serem considerados elementos poderosos. 1-  
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Observe alguns símbolos:  



 

                              

1) Escreva no seu caderno qual é a sua religião.   

  

2) Desenhe no seu caderno o símbolo que representa a sua religião, depois pinte 

bem bonito.   

  

3) Descreva no seu caderno o que esse símbolo significa para você  

  


