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2ª Semana 06.04 a 10.04 

 

Língua Portuguesa 06.04.20 – Segunda-feira 

Livro de português página 80 – Respostas Pessoais 

Livro de português páginas 72 – 73 – 74  

1- O sumiço da sua cachorrinha Lady 2- (x) nós 3- Foi adequado, pois o objetivo é aproximar do 

autor é aproximar o leitor a quem o livro se destina, as crianças, do enredo narrado. 

4- Substituir a expressão a gente pelo pronome nós, reescrevendo o texto na página 74 

            Na semana do meio ambiente, nós estudamos a importância da água para o planeta e, agora, nós  

estamos preocupados com o desperdício de água na cidade, porque na praça que fica próximo à escola  

há um cano vazando água há dias. 

            Nós gostaríamos de pedir providências para solucionar esse grave problema, pois nós sabemos 

que preservar esse bem é fundamental. 

            Além disso, se o cano continuar vazando, corre o risco de toda a comunidade ficar sem água e, 

por isso, nós podemos até ficar sem aula, o que poderia prejudicar o ano letivo. 

 

Língua Portuguesa 07.04.20 – Terça-feira 

Livro de lição (português) páginas 27 e 28 

1- a) sublinhar no texto: elas, enxame, desses insetos. 

2- Reescrever o texto 

As ovelhas são mamíferos ruminantes. Elas são de enorme importância econômica, pois são fonte de 

carne, laticínios, lã e couro. Os rebanhos se adaptam melhor a regiões secas e montanhosas.  

3- (x) a flora... (x) o time .... (x) no chaveiro .... (x) vi um cardume... 

4- músicos-banda/ abelhas-enxame/ soldados-batalhão/ letras-alfabeto/ camelos-cáfila/ estrelas-

constelação 

Livro de português páginas: 75 – 76 – 77  

1- Resposta Pessoal 

2- Sim, se não houvesse a substituição faria com que a palavra fosse repetida três vezes no trecho, 

tornando a leitura menos agradável.  

3- (x) lobos  4- Resposta Pessoal e depois circular na lista: nuvem b) ele anteviu o ataque dos 

mosquitos, sugando o sangue, que eles sofreriam. c) Que estão apavorados com o ataque dos mosquitos. 

5- Não fazer! No site e no grupo será divulgada lista para estudo dos coletivos. 

6- a) sublinhar no texto: time b) substantivo coletivo. c) Reescrever a frase em destaque substituindo... 

Os jogadores mato-grossenses buscaram o resultado a todo custo e só não marcaram antes porque o 

Paraná Clube contou com a boa atuação do goleiro Thiago Rodrigues.  

 

Redação 08.04.20 – Quarta-feira 

Seguindo os passos da página 81 de português elaborar no caderno de Redação uma indicação literária, 

tenham como modelo a indicação literária da p. 66 Escolha um conto infantil de sua preferência. 

lembrando que a Indicação Literária apenas apresenta a história de um livro em forma de resumo, mas não 

pode ser falado todo desfecho e nem o fim da história poderá ser revelado. Atividade Pessoal. 



Arte 08.04.20 – Quarta-feira 

Aqueles que fizeram a atividade da p. 20 do livro de arte enviar foto no PV estarei postando no grupo. 

Página 21 reproduzir a obra de Kandinsky e na página 22 elaborar uma arte abstrata. Vejam os slides da 

aula sobre a arte abstrata disponível no site e no grupo da escola. Assistir a uma exposição e entrevista 

sobre Kandinsky disponível em: https://youtu.be/JpNvRLOfTgQ  

 

Língua Portuguesa 09.04.20 – Quinta-feira 

Atividades folhas sobre coletivos, explicações ver slides. 

Complete: 

1- rebanho    2- pomar    3- cardume    4- ramalhete    5- ninhada    6- batalhão    7- tribo     8- constelação 

Um avião daquela esquadrilha foi derrubado/Aquele boi fugiu da boiada/ Viajei em um navio daquela 

esquadra. 

Alunos=classe  discos=discoteca  ladrões=quadrilha  bananas=penca  alhos=réstia  índios=tribo porcos=vara  

uvas=cacho 

Completar a cruzadinha com o coletivo da palavra 

1- frota 2- réstia 3- discoteca 4- companhia 5- biblioteca 6- constelação 7- tribo 8- galeria 9- vara 10- flora 

11- classe 

 

História 10.04.20 – Sexta-feira 

Livro de História Páginas 12 e 13 

9- a) O desembarque de Cabral e sua tripulação nas terras que viriam a se tornar o Brasil. 

b) No ano de 1500   c) (x) navegadores portugueses (x) indígenas     

d) Em 1922   e) Não, ela foi feita muito tempo de pois. 

10- (3)  (1) (4) (2) 

Página 34 a palavra é: BETERRABA 

Página 35  

1- 1630 – 1637 – 1641 – 1644 – 1654  

2- (F) (V) (V) (V) (V) 

Página 36 

3- a) Há um grupo de homens dançando enquanto são observados por mulheres. Há também um tatu no 

chão e, ao fundo, a mata. 

b) Melancia, abacaxi, romã, caju, mamão, laranja, maracujá e uvas. 

c) A pintura era uma forma de retrato daquela época, assim como hoje são as fotos. Essas pinturas 

mostravam aos europeus coo os artistas viam a vida na colônia, bem como as diferenças dela em relação à 

cultura europeia.  

 

Correção das páginas 78 e 79 do livro de Português 

1- Aos pais 

2- Sim, poque a letra g antes das vogais e e i tem o mesmo som da letra j. 

3- agitação-agenda-gelo/lojista-queijo  

4- a) agitada b) cajueiro c) gelada d) sujeira 

5- geleia – gelatina – gergelim – vagem – canjica – berinjela  

6- Fazer no caderno. Resposta Pessoal. 

 

 

 

https://youtu.be/JpNvRLOfTgQ

