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COMO ESTÃO MEUS QUERIDOS TUDO BEM COM VOCÊS? ESPERO QUE SIM!!! IREMOS 
PARA MAIS UMA QUINZENA CHEIA DE NOVIDADES!!! 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

(COPIE O TEXTO NO CADERNO)  

Encontros vocálicos classificação: 

 Encontro vocálico é a junção de duas ou mais vogais ( VOGAL E SEMIVOGAL) dentro das 
palavras.  

Ditongo: É quando acontece a união de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. sé-rie, 
Pás-coa, lei, bei-jo, meu.  

Tritongo: É quando acontece a união de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre 
nessa ordem, numa só sílaba. Pa-ra-guai, quais, en-xa-guei, a-ve-ri-guou. 

 Hiato: É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, 
uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. 

Veja a diferença entre sai e saí. Em sai temos um ditongo, com a vogal e a semivogal na mesma 
sílaba, enquanto em saí temos um hiato, pois as duas vogais estão em sílabas diferentes (sa-í). 
Outros exemplos: hi-a-to, po-e-ta, ba-ú, jo-e-lho, di-a. 

ATIVIDADES: 

1) Destaque os encontros vocálicos e classifique:  

    (1) para ditongo       (2) para hiato          (3) para tritongo  
  

(  ) meu  (  ) caiu  (  ) gaiola  (  ) fugiu  

(  ) mãe  (  ) arrumou  (  ) saiu  (  ) parecia  

(  ) que  (  ) ia  (  ) riu  (  ) dinossauro  

(  ) não  (  ) existiu  (  ) foi  (  ) Quinteto  

  

Só lembrando    
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As palavras são formadas por sílabas e são classificadas conforme a sua 
composição. Agora vamos completar o quadro:  

  

 

  

PALAVRA  DIVISÃO 

SILÁBICA  

NÚMERO DE 

SÍLABAS  

CLASSIFICAÇÃO  

Formigueiro  for-mi-guei-ro  04  polissílaba  

Bom        

Couve        

Farofa        

Figueira        

Fila        

Filoca        

Serafina        

Velha        

Virgulina        

  

Agora na apostila vamos ler mais um texto sobre Conto na página 19, em seguida 
realize as atividades das páginas 20 até 26. (NÃO PRECISA FAZER A ATIVIDADE DA 
PÁGINA 23). 

 

  

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA  

Vamos aprender um pouco mais sobre os números no nosso dia a dia. Pegue o livro didático A 

Conquista da Matemática, nas páginas 10 até 17. Leia com calma e atenção para melhor resolver 

as atividades! 

(Copie e resolva os problemas no caderno) 

1) Uma fábrica comprou 825 vigas de aço. Entre elas, havia 130 vigas com defeito. Quantas 

vigas puderam ser usadas? 

 

 

R:________________________________________________________________ 
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2) Aninha distribuiu igualmente 12 peixes em 3 aquários. Quantos peixes ficaram em cada 

aquário? 

 

R:___________________________________________________________________ 

 

3) Na estante da classe, há 15 livros em cada uma das 6 prateleiras. Quantos livros há no total? 

      R:_______________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  

 

Dando continuidade na nossa aula passada, você aprendeu sobre os movimentos da Terra e o 

ciclo da Lua, nessa atividade de hoje você ficará sabendo um pouco mais sobre a contagem do 

tempo e os meios para verificarmos com precisão os intervalos de tempo. Você utilizará seu livro 

de Ciências Encontros nas páginas 162 até 171, lendo com bastante atenção e respondendo as 

questões.   

  

ATIVIDADES DE HISTÓRIA  

 

(NÃO PRECISA COPIAR O TEXTO NO CADERNO, SERÁ SOMENTE INFORMATIVO) 
 

No dia 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalho, neste dia é feriado nacional, vamos ler 
o texto e conhecer um pouco dessa história.  
 

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em vários países dia 1º 

de maio. 

A história do Dia do Trabalho surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886, 
quando muitos trabalhadores foram às ruas para protestar contra jornada exaustiva diária, que 
podia chegar até 17 horas. Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e 
melhores condições de trabalho. No mesmo dia, todos os trabalhadores americanos realizaram 
uma greve geral no país. As manifestações ficaram conhecidas como a Revolta de Haymarket. 

Nos dias seguintes, os trabalhadores continuaram reivindicando e os policiais começaram a entrar 
em conflito com os grupos. Quanto mais as forças armadas repreendiam, mais os manifestantes 
continuavam e a importância da data ficava marcada. 
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As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil ocorreram em 1891, nas principais cidades da 
época, Rio de Janeiro e São Paulo. Com o passar dos anos, as pessoas passaram a se reunir por 
todo país no dia 1º de maio, realizando discursos, apresentações musicais, passeatas, e outras 
atividades. 

 

A data foi oficializada no país pelo presidente Arthur da Silva Bernardes (1922-1926) por meio do 
Decreto 4.859 de 26 de setembro de 1924. Nas décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio 
Vargas passou a utilizar o 1º de maio, não apenas para homenagear os trabalhadores, mas como 
também para divulgar mudanças e benefícios trabalhistas através de instituições de leis. Podendo 
ser citado como exemplo, a legislação sobre o Salário Mínimo, devendo ser reajustado anualmente, 
com intuito de suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro (alimentação, moradia, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social). Outro exemplo foi a 
criação da Justiça do Trabalho, voltada especificamente para resolver questões judiciais com 
relação aos trabalhos e aos direitos dos trabalhadores. 

Depois de ter lido o texto, você ficou conhecendo essa data muito importante. Agora na 

apostila nas páginas 231 até 239 você lerá o texto com muita atenção e resolveras as 

questões que estão junto com o texto.  

                                                    

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA  

  
Vamos aprender mais sobre o Campo e a Cidade? Pegue sua apostila e abra nas páginas 268 até 

276, veja que incrível como uma depende da outra para que nós possamos sobreviver. Vá 

resolvendo as questões que tem no meio e no final do texto. Atenção na leitura. 

 

 

  

ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO  

 
 
(Copie o poema no caderno e responda as questões) 

 

 

No segundo domingo de maio, comemoramos um dia muitíssimo especial, é o dia daquela que nos 

deu a vida, aquela que devemos sempre amar, respeitar e obedecer!!! Dia da nossa linda 

Mãezinha!!!  

 

https://www.infoescola.com/biografias/getulio-vargas/
https://www.infoescola.com/biografias/getulio-vargas/
https://www.infoescola.com/direito/previdencia-social/
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RESPONDA AS QUESTÕES: 

 

1) QUAL O NOME DA SUA MÃE? 

R:_______________________________________________________ 

 

 

2) CONTE UM POUCO COMO ELA É:  

R:________________________________________________________ 

 

 

3) O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NA SUA MÃE? 

R:___________________________________________________________ 

 

 
4) O QUE VOCÊ E SUA MÃE COSTUMAM FAZER JUNTOS? 

R:_______________________________________________________ 
 
 

5) ESCREVA UMA FRASE BEM BONITA SOBRE A SUA MÃE: 
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Que vocês Mamães tenham um dia muito especial, um super Feliz dia das 
Mães. 


