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OLÁ MEUS QUERIDOS, COMO VOCÊS ESTÃO? ESPERO QUE MUITO BEM!!! NÃO 

VEJO A HORA DE VOCÊS ESTAREM AQUI COMIGO E COM OS AMIGUINHOS DE VOCÊS!!!  

  

  

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

  

Na aula passada você leu um livrinho respondeu as questões sobre e fez umas atividades 

na apostila, muito bem, agora vamos aprender um pouco sobre Boas Maneiras, vocês as conhecem 

tem certeza, mas precisamos usá-las todos os dia de nossa vida. Leia o texto da apostila nas 

páginas 27 e 28 e resolva as questões das páginas 28 e 29.  

Aprendemos também sobre os Encontros Vocálicos, que é o encontro de duas ou mais 

vogais juntinhas na mesma palavra. E você sabia que também tem encontros de consoantes? Tem 

sim e nome é Encontro Consonantal.  

  

(Daqui para baixo copiar no caderno)  

 O Encontro Consonantal nada mais é que a junção de uma ou mais consoantes em uma 

palavra, seja esse encontro na mesma sílaba ou não. Exemplos: Trabalho – Armada – Arquivo – 

Cravo – Mercado – Matraca – Mestrado – carcaça – Trovão – monstro – Morte – Broche – Crise – 

entre outras.  

Nos Encontros Consonantais temos os dígrafos são o emprego de duas letras para 

representar graficamente uma só letra. Eles diferem do encontro consonantal por causa do som: 

o encontro consonantal sempre possui o som das duas (ou mais) consoantes que estão juntas, 
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enquanto o dígrafo representa apenas um som. Além disso, um dígrafo pode ser composto por duas 

consoantes ou por uma consoante e uma vogal. Os dígrafos são: ch – lh – nh – sc – sç – xc – xs – 

rr – ss – qu – gu.  Veja os exemplos:  

gralha: gr = encontro consonantal, pois temos o som de -g e de -r.  

       lh = dígrafo, pois as duas letras representam um som só.  

Guilherme: Gui = dígrafo, pois as duas letras representam apenas um som. 

   lh = dígrafo, pois as duas letras representam apenas um som.  

   rm = encontro consonantal, pois temos o som de -r e de -m.  

masmorra: sm = encontro consonantal, pois temos o som de -s e de -m.  

   rr = dígrafo, pois as duas letras representam apenas um som.  

  

Agora resolva as atividades da apostila nas páginas 38 até 40. Capriche!!!!  

  

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

  

E ai, saiu medindo as coisas pela casa? E o cachorro e o gato também? Muito bem, vamos 

continuar mais um pouco nesse tema. Agora você usará o livro de matemática, A Conquista da 

Matemática, nas páginas 75,77,79, 80 e 81. Atenção para não fazer as medidas erradas !!!!  

  

  

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

  

Gostaram de fazer a experiência? Legal né !!!! Nesta quinzena iremos aprender sobre um 

tema bastante curioso e muito importante para a nossa saúde, alguns são nossos amigos, já outros 

temos que tomar muito cuidado, são os seres Microscópicos, difíceis de enxergarmos sem a ajuda 

de um microscópio. Então começaremos por conhecer quem os descobriu, mais ao longo do 

estudos iremos conhecê-los bem.  

Abra sua apostila na página 181, leia até a 184, em seguida resolva as atividades das 

páginas 185 até 187. Leia com bastante atenção pois são informações muito importantes!!!!  
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

  

Aprendemos bastante coisas sobre os negros escravizados, a cultura deles, as comidas 

a religião, mas ainda tem algumas informações que você precisa conhecer, vamos continuar nesse 

assunto. Vai lá pega o livro e história Aprender Juntos, abra nas páginas 38 até 47 lendo e 

respondendo as questões. Pronto, agora você ficou fera neste assunto!!!!!  

  

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

  

Eitaaaa, como é bom aprender as coisas sobre nosso país, né? Mas essa história ainda 

não acabou não, e está bem longe disso, aos poucos vamos conhecendo mais e mais. Dessa vez 

vamos conhecer como se formaram a população brasileira, como nosso país foi se organizando 

nossa gente. Para ficar bem fera nesse assunto, pegue sua apostila nas páginas 284 até a 293. 

Leia com calma e atenção, em seguida vá respondendo as questões. Agora você vai ver como 

nossa gente é bonita e o porquê disso!!!  

  

ATIVIDADES ENSINO RELIGIOSO 

 

Na aula anterior aprendemos no texto lá da apostila de língua portuguesa sobre boas 

maneiras. Agora quero que você me diga quais as boas maneiras devemos utilizar no nosso dia a 

dia, escreva elas no seu caderno, e depois faça um belo desenho representando uma das boas 

maneiras que escreveu. Capriche!!!  
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