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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

 
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias 

da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar. 

 

 

PRIMEIRA SEMANA 

 

 
Segunda-Feira  

25/05 
Terça-Feira 

26/05 
Quarta-Feira 

27/05 
Quinta-Feira 

28/05 
Sexta-Feira 

29/05 

MATEMÁTICA 

- Interpretar 
gráfico. 
 
GEOGRAFIA 
- Ler e resolver 
atividades 
referente sobre 
processos 
migratórios. 
 
LÍNGUA 
PORTUGUESA  

- Interpretar 
textos diversos  

LÍNGUA 
PORTUGUESA   
- Completar 
palavras 
cruzadas 
referente a 
verbos. 
 
CIÊNCIAS 
- Ler e resolver 
atividades 
referentes às 
importância da 
reciclagem de 
materiais. 
 
ED. FÍSICA 

- Estimular o 
desenvolvimen
to motor. 
 

  
 

MATEMÁTICA 

- Interpretar 
gráficos. 
 
LÍNGUA 
PORTUGUESA  

- Resolver 
atividades de 
caça palavras. 
 
ARTE 

- Identificar e 
diferenciar 
assimetria e 
simetria.  
 
 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  
- Interpretar 
textos diversos. 
 
MATEMÁTICA 

- Interpretar e 
preencher a 
tabela com as 
subtrações. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Compreender 
o amor que 
existe em 
você. 
 

MATEMÁTICA 

- Completar o 
desafio 
resolvendo as 
operações. 
 
HISTÓRIA 

- Ler texto sobre 
nomadismo e 
resolver as 
questões. 
 
ED. FÍSICA 

- Estimular o 
desenvolviment
o motor. 
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SEGUNDA SEMANA 

 

 
Segunda-Feira  

01/06 
Terça-Feira 

02/06 
Quarta-Feira 

03/06 
Quinta-Feira 

04/06 
Sexta-Feira 

05/06 

MATEMÁTICA 
- Resolver as 
operações de 
multiplicação. 
 
GEOGRAFIA 

- Resolver a 
cruzadinha sobre 
a contribuição da 
imigração. 
 
LÍNGUA 
PORTUGUESA  

- Resolver a 
cruzadinha de X 
e CH. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA   

- Preencher a 
tabela com o som 
do X. 
 
CIÊNCIAS 

- Construir um 
objeto com 
matérias 
recicláveis. 
 
ED. FÍSICA 

- Desenvolver 
velocidade, 
agilidade, força, 
impulso. 

MATEMÁTICA 
- Criar estratégias 
para resolução de 
problemas 
envolvendo 
medidas de 
tempo. 
 
LÍNGUA 
PORTUGUESA  

- Completar a 
cruzadinha sobre 
X ou CH. 
 
ARTE 

- Reconhecer e 
identificar 
imagens 
assimétricas e 
simétricas. 
 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

- Produzir um 
texto de 
autobiografia. 
 
MATEMÁTICA 

- Completar as 
horas do 
relógio. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Mostrar ao 
aluno que é 
importante viver 
bem para viver 
melhor. 
 

 

MATEMÁTICA 
- Criar 
estratégias para 
resolução de 
problemas 
envolvendo 
medidas de 
tempo. 
 
HISTÓRIA 

- Ler e resolver 
atividades das 
mudanças no 
modo de vida. 
 
ED. FÍSICA 

- Estimular o 
desenvolvimen
to motor. 
 

 

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!! 

 

ESTUDE!!! 

 
 

CAROS PAIS/RESPONSÁVEIS E ALUNOS... ESSA 3ª APOSTILA 

VOCÊS TERÃO UM TEMPO MAIOR PARA REALIZAREM AS 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 3 SEMANAS.  FICA A SEU CRITÉRIO 

DEIXAR ALGUMAS ATIVIDADES PARA A SEMANA DE 08 A 12/06.  

 

BOM ESTUDO!!! 
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LINGUA PORTUGUESA 
DATA: 25/05 

Texto 1 

          Leia o texto abaixo que pertence ao “Manual de Etiqueta: 33 dicas de como enfrentar o 

aquecimento global e outros desafios da atualidade”. [21] “Ao fazer compras, leve sua própria sacola, 

de preferência as de pano resistente”, aconselha o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young. 

Com esse gesto simples, você deixará de participar da farra das sacolinhas plásticas, que entopem 

cada vez mais os lixões das grandes cidades.  

  1-  O conselho dado por Ricardo Young pretende:  

a) Contribuir para a preservação do meio ambiente. 

 b) Evitar desperdício das sacolas plásticas. 

 c) Vender mais sacolas de pano. 

 d) Evitar entupimento dos bueiros. 

Texto 2 

Dentes limpinhos As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de 

pelos de porco trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de 

cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor 

solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de náilon, usadas até 

hoje. Fonte: Revista Recreio, nº 177, 31 de julho, 2003, p.26, Editora Abril.  

 1-   As escovas de hoje são feitas de:  

a) Pelos de cavalo.  

b) Cerdas de náilon.  

c) Cerdas da China. 

 d) Pelos de porco.  

 

 2- Segundo o texto, as escovas de pelo de cavalo foram substituídas pelas de náilon porque:  

a) havia pouca matéria prima. 

 b) os pelos de cavalo era anti-higiênicos .  

c) os pelos de cavalo causavam dor na gengiva.  

d) os pelos de cavalo juntavam umidade e criavam mofo 

Texto 3 

   No ditado popular “Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje”, as palavras destacadas 

significam:  

a) Parte do dia antes do almoço e neste.  

b) Depois e agora.  

c) Parte do dia antes do almoço e agora. 

 d) Um dia após hoje e neste momento. 
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DATA:01/06 
 
 TRABALHANDO O TEXTO BOLO DE AMEIXA COM CHOCOLATE PARA O 
LANCHE 
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DATA:02/06 
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DATA:03/06 

 

 

DATA:04/06 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

BIOGRAFIA  E AUTOBIOGRAFIA 

A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. 

A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio (vida) 
e grafia (escrita). 
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Se biografia é a história da vida de alguém (já que bio é vida e grafia é texto, 

escrita), o que você imagina ser autobiografia? O prefixo auto quer dizer "a si 

mesmo", logo o termo se refere à história da própria vida.... –  

Todo mundo tem uma boa história para contar sobre sua vida. Alguns têm uma vida 
inteira recheada de fatos curiosos e acontecimentos envolventes. A melhor maneira 
de revelar ao mundo essas memórias é com uma autobiografia. A autobiografia é 
um gênero literário onde o autor narra a própria história da sua vida. E ninguém 
melhor que você mesmo para escrever sobre algo tão pessoal.  

Para se construir um bom texto de autobiografia , você deve seguir algumas 
questões : 

1- Nome completo, data e local de nascimento, nome dos pais 

2- Nome do lugar onde mora, onde estuda 

3- O que mais gosta de fazer / o que não gosta 

4-O que mais detesta no mundo/ o que mais gosta 

5- Quais seus desejos para o futuro 

Estes itens não pode faltar na sua autobiografia, e você poderá incluir mais coisas. 

Agora, capriche na sua história de vida fazendo a sua autobiografia. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 
 DATA:25/05 
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DATA:28/05 

Calcule as subtrações que estão na tabela e coloque o resultado das mesmas. 
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DATA: 29/05 
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DATA: 04/06 
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DATA: 05/06 

É só você resolver  
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HISTÓRIA 

 
DATA:29/05 

LEIA O TEXTO A SEGUIR E RESPONDA AS QUESTÕES 

     Quando estudamos o período da Pré-História temos o hábito de observar as transformações sofridas 
pelos primeiros homens que habitaram a terra. Ao mesmo tempo, vemos que o estudo desse período 
sucede o estudo das teorias evolucionistas, onde observamos o homem passando por uma série de 
mudanças de ordem física e biológica para, assim, obter sua atual fisionomia. 
      O nomadismo consiste em uma prática onde um homem ou grupos humanos vagueiam por 
diferentes territórios. Nesse processo de locomoção pelo espaço, essas comunidades utilizam-se dos 
recursos oferecidos pela natureza até esses se esgotarem. Com o fim desses recursos, esses grupos 
se deslocam até encontrarem outra região que ofereça as condições necessárias para a sobrevivência. 
     O nomadismo é uma forma de vida que esteve presente nos grupos humanos, especialmente antes 
da Revolução Agrícola. É uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em um só 
local, espalham-se pelo território à procura de alimento. Sua caminhada gira em torno dos recursos 
naturais disponíveis: quando estes se esgotavam, moviam-se para outros locais. Entre 1 milhão de 
anos e 10 mil anos a humanidade viveu de forma nômade. 
      Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Porém, ao longo do 
tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para suas atividades. Desta 
forma, se inicialmente caçavam pequenos animais, com o desenvolvimento de novas técnicas e 
utensílios passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do grupo. 
     Ao passo que os grupos foram tornando-se sedentários foram também se tornando dependentes do 
trabalho coletivo. Seriam, portanto, os nômades mais livres que os sedentários? Embora os grupos 
nômades não tenham criado um sistema complexo de relações de trabalho, suas vidas eram pautadas 
pelas condições climáticas, pelo ritmo e necessidades do grupo, pela incidência de animais, dentre 
tantas outras questões. A liberdade, portanto, era também bastante limitada. 
    Há 10 mil anos iniciou-se a atividade agrícola, que se espalhou pelo mundo. A agricultura possibilitou 
a vida sedentária, o aumento populacional e o cultivo de alimentos que sustentavam um grupo durante 
todo o ano. A necessidade de cultivo fez com que se tornasse necessário o domínio dos rios e a 
construção de obras públicas, o que ocasionou em uma Revolução Urbana. 
      O nomadismo foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade, mas que durou milhares de 
anos e não deixou de existir com o início da agricultura. Os primeiros humanos surgiram em um ponto 
do continente africano, e, a partir dali, espalharam-se pelo globo. Mesmo a vida nômade passou por 
alterações significativas: inicialmente migravam com maior frequência em busca de água e comida.                                              
Com o desenvolvimento de técnicas e artefatos passaram a conseguir permanecer por mais tempo em 
uma determinada localidade e após cessarem-se os recursos, migravam novamente. 

         

A AGRICULTURA E A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

https://www.infoescola.com/historia/revolucao-agricola/
https://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
https://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
https://www.infoescola.com/agricultura/
https://www.infoescola.com/historia/revolucao-urbana/
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4- O que é nomadismo? 

 

5- Do que viviam os povos nômades? 

 

6- Você conhece algum grupo de povos cuja vivência se assemelha aos povos 

nômades hoje em dia? Escreva quais. 
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DATA: 05/06 

 

Com base no texto acima responda. 

1- Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de 
vida dos seres humanos? 

 

 

2- Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? 
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GEOGRAFIA 
DATA: 25/05 

Os movimentos migratórios estão relacionados com as dinâmicas demográficas dos locais e 
são motivados por fatores de atração e repulsão. Ao longo da história do Brasil, vários 
movimentos migratórios foram importantes e eles continuam ocorrendo constantemente, 
seja em âmbito internacional ou interno. 

O que são migrações? 

Os fenômenos migratórios são, basicamente, deslocamentos populacionais. Existem duas 
categorias principais para definição da pessoa que migra: o imigrante (aquele que chega em 
um determinado local) e o emigrante (aquele que deixa um local). As migrações podem ser 
de diferentes tipos, dependendo da forma como estes deslocamentos são feitos. Existem as 
migrações internacionais, ou seja, quando os indivíduos migram de um país para outro. Elas 
podem também ser internas, ou seja, quando o indivíduo se desloca dentro do mesmo país, 
mudando apenas de região ou estado. 

Além disso, existem ainda as migrações rural-urbanas, quando as pessoas deixam o meio 
rural para viverem nos espaços urbanos. Este fenômeno ficou bastante conhecido no Brasil 
como êxodo rural, e foi intenso no contexto da industrialização brasileira. Destacam-se 
também as migrações pendulares, que são aquelas que os sujeitos efetuam diariamente 
com a finalidade de trabalhar ou estudar em um local diferente de sua moradia. 
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Os movimentos migratórios dinamizam as sociedades, pois com a saída ou a chegada de 
pessoas, há uma mudança na configuração social. Podem ocorrer processos de 
hibridização cultural, miscigenação da população, mas também desestabilização econômica 
e de oferta de trabalho. Além disso, os fenômenos migratórios estão relacionados com 
preconceitos étnicos, religiosos e culturais.. Além de perseguições de cunho político, fuga 
das escassezes alimentares, econômicas e sociais, buscando melhores acessos à 
alimentação, empregos e desenvolvimento social 

1- Com base nas informações acima, sabemos que migrar é deslocar- se de um lugar para 
outro. Sabemos também que todos temos uma história de vida. Converse com seus pais e 
avós, descobrindo a história de sua família, de onde vieram seus pais, avós ou bisavós. 
Anote tudo .  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

DATA: 01/06 

Todo povo que aqui veio para o Brasil, trouxe uma cultura diferente que contribuiu 
para a formação do povo brasileiro. Preencha a cruzadinha com a contribuição 
cultural de cada povo. 
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CIÊNCIAS 
 
DATA:26/05
  
 

 
A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando 
origem a um novo produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de 
diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o 
impacto ambiental. Pratica-se, então, um conjunto de técnicas e procedimentos 
que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação final 
em outro produto. 
Apesar de não ser a única medida a ser realizada para a diminuição do lixo 
produzido pela sociedade, a reciclagem possui um importante papel, uma vez 
que, além de reduzir a quantidade de rejeitos, também diminui a procura por 
novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se 
reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos 
materiais da natureza. 

Responda 

1- O que é reciclagem? 

 

2- Por que a reciclagem é importante? 
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3- Quais materiais podem ser reciclados ou reaproveitados? 

 

4-  

 
DATA: 02/06 
 
MÃO NA MASSA. Agora é a sua vez de contribuir com o meio ambiente. Nesta atividade 
você terá que reutilizar ( reciclar) o lixo de sua casa. Para isso você poderá criar um 
brinquedo ou qualquer outro objeto reaproveitando potes, latas, tampinhas ou outros 
materiais. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

26/05 

Objetivo - Estimular o desenvolvimento motor. 

- Convide seus pais e irmão para pular amarelinha e caracol. Cuide para não pisar 

nas linhas. Controle sua força ao lançar o objeto no espaço adequado. 

 

29/05 

Objetivo - Estimular o desenvolvimento motor 
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- Convide seus pais e irmão(s) para pular corda. Entre e saia da corda, mude a 

velocidade de bolear a corda, pule com um pé só, pule corde fazendo outros 

movimentos. 

 

02/06 

Objetivo - Desenvolver velocidade, agilidade, força, impulso 

- Construa um circuito: amarre a corda em árvores para pular, próximo a corda 

amarrada coloque cadeiras para rastejar (passar entre as pernas da cadeira, e, 

próximo as cadeiras coloque um pedaço de madeira, conte dois passos e coloque 

outro pedaço de madeira. Pronto agora é só realizar na sequência: salto em altura, 

rastejar e salto em distância. Faça esse circito 5 vezes.  

 

05/06 

Objetivo - Estimular coordenação motora. 

- Como dia 05/06 comemora-se o dia do meio e no meio ambiente existem muito 
animais, vamos desenvolver a coordenação motora imitando o movimento de alguns 
desses animais.  
Então realize os movimentos da: cobra(rastejar), do pássaro (correr de braços 
abertos), do sapo (pular), do cachorro (andar com pés e mãos no chão). 
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ARTE 

27/05/2020 

ARTE - ATIVIDADE ASSIMETRIA E SIMETRIA 
OBJETIVO: IDENTIFICAR E DIFERENCIAR ASSIMETRIA E SIMETRIA.  
 
COMPLETE OS DOIS DESENHOS DA MALHA QUADRICULADA. 
O PRIMEIRO É ASSIMETRICO E O SEGUNDO É SIMETRICO. BOM TRABALHO, 
CAPRICHE! 
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03/06/2020 

ARTE - ATIVIDADE ASSIMETRIA E SIMETRIA 
OBJETIVO: RECONHECER E IDENTIFICAR IMAGENS ASSIMETRICAS E 
SIMETRICAS. 
 
01) CORTE QUADRADOS DE PAPEIS E DOBRE AO MEIO. EM SEGUIDA FAÇA 
METADE DE UM DESENHO SIMETRICO (EX: CORAÇÃO)  
DEPOIS RECORTE ELE AINDA DOBRADO.VOCÊ TERA UM RECORTE 
SIMETRICO. 
PEÇA AJUDA PARA UM ADULTO E FAÇA VARIOS RECORTES LEGAIS. ESCOLHA 
UM E COLE AQUI NA APOSTILA. 
02) FAÇA UM PEQUENO DESENHO ASSIMETRICO. 
 
03) ESCREVA ABAIXO SE A FIGURA É ASSIMETRICA OU SIMETRICA: 
01 

COLE AQUI SEU RECORTE SIMETRICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

FAÇA UM PEQUENO DESENHO ASSIMETRICO AQUI: 
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03               ESCREVA O NOME CORRESPONDENTE A CADA FIGURA ABAIXO: 

 

 

ENSINO RELIGIOSO  

28/05/2020 
 
Objetivo: Compreender o amor que existe em você 
 
REFLETIR: Pequenos gestos de bondade, simples palavras de amor, 
                  Fazem o mundo mais feliz, afastam a vida da dor. 
 
                  TEXTO: SOU BOM QUANDO 
 
 Leia e complete o inicio de cada frase com as letras abaixo: 
S O U B O M Q U A N D O 
. 
....urpreendo a todos com o  meu carinho; 
 
....rgulho-me de minha família;  
 
....so a palavra mágica – Desculpe-me, 
 
....rinco com respeito; 
 
....uço e coloco em prática as lições dos mais velhos; 
 
....e orgulho das conquistas diárias. 
 
....uando espalho alegria entre as pessoas; 
 
....nião é importante em minha vida; 
 
....mo a todos sem preconceito; 
 
....ão destruo a natureza que me cerca; 
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....ou – “Bom dia!” – “Boa tarde!” – com alegria; 
 
....uço mais o que falo. 
 

 

04/06/2020 

 

ATIVIDADE  

Objetivo: Mostrar ao aluno que é importante viver bem para viver melhor. 

 

Desenhe duas crianças aqui nesse espaço. Pode ser um menino e uma menina. 
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Agora você vai escrever dez (10) Atitudes de uma criança bem educada. 

EXEMPLO: Eu procuro sempre usar os valores que aprendi em casa e na escola. 

1 =_____________________________________________________________ 

 

2 =____________________________________________________________ 

 

3 =_____________________________________________________________ 

 

4 =_____________________________________________________________ 

 

5 =_____________________________________________________________ 

 

6 =_____________________________________________________________ 

 

7 =_____________________________________________________________ 

 

8 =_____________________________________________________________ 

 

9 =_____________________________________________________________ 

 

10 =____________________________________________________________ 
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