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TUDO BEM COM VOCÊS? ESPERO QUE SIM. ESSA QUINZENA ESTÁ RECHEADA 

DE COISAS NOVAS E MUITO GOSTOSAS DE APRENDER!! VAMOS LÁ ENTÃO? 

ESFORÇO E DEDICAÇÃO SEMPRE SÃO MUITO NECESSÁRIOS.  

  

DATA DE ENVIO: 10/05/21                    DATA DE ENTREGA: ATÉ 21/05/21  

  

  

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

  

Na caixa de apostilas e livros de leitura, vocês receberam um livro de leitura 

com o título: A CASA DO FRANQUIS TEM, no meio do livro tem uma ficha para 

vocês preencherem, então vocês farão a leitura deste livro e responder as questões 

na ficha. Se for possível gostaria que alguém pudesse me trazer essa ficha aqui na 

escola depois de pronta, caso não seja possível podem me enviar as fotos dela 

preenchida.  

Vamos aprender um pouco mais sobre os encontros vocálicos, realize na 

apostila, as atividades das páginas 24, 25, e 26, depois vá para a página 79 e 80 

nas atividades a mais. Resolva com calma e atenção.  

  

 

 



  
    

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO    
Rua Dom Daniel Hostin/245 - Bairro: Vila Nova  - Água Doce  SC - Fone/Fax : (49) 3524-0467    
  E_mail: fsilvano@aguadoce.sc.gov.br /Blog:www.freisilvano.blogspot.com   

 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

  

Agora vamos iniciar uma atividade bem legal, as Medidas de Comprimento, 

se você ler com atenção as explicações, você ficará fera em medir coisas, como sua 

altura por exemplo, o comprimento do seu gato ou cachorro. Joia né? Para isso você 

precisará abrir sua apostila nas páginas 107 até a 112, pule a página 113, após 

continue nas páginas 114 e 115.   

  

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  

  

Uauuu, vamos aprender sobre um assunto muito legal, e vai ter experiências 

que você poderá realizar ai na sua casa com a ajuda de um adulto. Aprenderemos 

sobre Misturas, o que podemos misturar que se juntam e as que não se juntam.  

Realize a leitura da apostila nas páginas 171 e 172, após a leitura resolva 

as atividades das páginas173 até 175.  

ATENÇÃO: como trabalho extra, você deverá fazer em casa uma mistura 

homogênea e uma mistura heterogênea, peça ajuda a um adulto, tire uma foto das 

duas uma ao lado da outra e me envie. (Valerá nota). Capriche!!!  

   

ATIVIDADES DE HISTÓRIA  

  

Gostou de aprender sobre o descobrimento do nosso amado País? Graças a 

esse momento estamos aqui. Mas nem tudo foi tão bom assim, um povo muito 

querido foi usado como escravo por aqui, os nossos amigos Africanos. 

Aprenderemos agora um pouco sobre essa parte da nossa história, pegue sua 

apostila, abra nas páginas 240 até 242, depois de ter lido com muita atenção, 

resolva as atividades nas páginas 243 e 244. Eles nos deixaram muitos 

conhecimentos, como: sua cultura, sua dança, comidas típicas, entre outros, mas 

isso vamos aprendendo com o tempo e nas aulas de história.   
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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

  

Neste capítulo iremos entender um pouco como funciona a organização no 

nosso País, onde se reúnem nossos governantes, saber quantos estados tem no 

nosso Brasilzão e como eles foram divididos para melhor estudarmos. Vamos viajar 

um pouco? Corra lá, abra a sua apostila nas páginas 277 até 279, realize as 

atividades das páginas 280 e 281, após leia a página 282 e resolva a 283. Nas 

próximas atividades viajaremos um pouco mais, até lá!!!  

  

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO  

  

(COPIAR E RESOLVER NO CADERNO)   

A FUNÇÃO DOS ESPAÇOS SAGRADOS   
  

     Cada tradição religiosa organiza o espaço sagrado de acordo com as suas 

crenças. As igrejas, capelas, catedrais e santuários católicos são decorados com 

vitrais, imagens, estátuas, entre outros símbolos.  

     Nos templos evangélicos não há imagens religiosas, mas podem ter vitrais 

decorativos e simbólicos.  

     Terreiro é o nome do espaço sagrado das religiões Afro-Brasileiras.  

     Os povos indígenas realizam as suas práticas religiosas em contato com a 

natureza e em algumas aldeias há também “a casa de reza” chamada opy na língua 

dos guarani.   

     Sinagoga é o espaço sagrado do Judaísmo, onde aos sábados os 

seguidores desta religião se reúnem para o culto semanal.  

     A mesquita é o local de oração dos muçulmanos. Eles costumam reunir-se 

nas sextas-feiras ao meio dia para a oração comunitária.  

    O centro espírita é o local de reuniões e estudos da doutrina dos seguidores 

do Espiritismo.   
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Entre outras funções os espaços sagrados destinam-se:  

· Ao contato com o sagrado;  

· À realização de práticas devocionais e rituais;  

· Às celebrações religiosas;  

· Às reuniões de ensino e pregação.  

  

  

  

    Foto: Igreja Ortodoxa Ucraniana em Curitiba/PR.  

  

 

 

ATIVIDADE:  

1) Responda: Como as diversas tradições religiosas organizam seus 

espaços sagrados?  

R: __________________________________________________  

2)     Comente o que o texto fala sobre os espaços sagrados destas tradições:  

a) Igreja Católica:  

b) Igrejas Evangélicas:  

c) Religiões Afro-Brasileiras:  

d) Povos Indígenas:  

e) Judaísmo:  

f) Muçulmanos:  

g) Espiritismo:  

3) O que são rituais? Explique, dê um exemplo. 

 

http://www.freisilvano.blogspot.com/


 
 


