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PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS...  

 

Estamos em um período que exige o isolamento social e cuidados com a higiene e com 

a saúde no geral. Neste momento, entendemos que é primordial estarmos em segurança em 

nossas casas, respeitando as normas legais estabelecidas pelos órgãos governamentais que 

estipulam prazos, considerando os desdobramentos da pandemia da Covid-19. 

Os professores, pedagogos, diretores e Secretaria Municipal de Educação estão 

empenhados em propor atividades e meios que possibilitem a seu filho estimular a escrita, a 

leitura, a interpretação e o cálculo de maneira independente. 

O trabalho pedagógico realizado nesse período de pandemia compreende atividades 

de todas as disciplinas (Componentes Curriculares) a serem realizadas pelos alunos sem a 

interação direta do professor, ou quando possível o aluno entra em contato com o professor 

via redes sociais (Messenger ou whatsapp). 

Conforme o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica, a avaliação é um processo 

contínuo, sistemático e cumulativo, onde se observam os aspectos qualitativos e quantitativos 

no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, os Estudos Domiciliares 

(atividades das apostilas) e as atividades não-presenciais constituirão a avaliação deste 

período de isolamento social.  

Então, o aluno que não entregar as apostilas ou não fizer as atividades propostas NÃO 

receberá nota / conceito, ou seja, NÃO será avaliado. Cada apostila é composta por várias 

atividades de todas as disciplinas e a não realização dessas atividades resultará em “0” (zero). 

Informamos ainda, que o resultado das atividades e a avaliação do seu filho será comunicada 

no retorno das atividades presenciais. É também por meio da entrega das apostilas e da 

realização das atividades que os professores estarão registrando a frequência do aluno. 

Ressalto ainda que todas as atividades propostas estão de acordo com as Disciplinas 

(Componentes Curriculares) e Conteúdos (Objeto do Conhecimento) da BNCC e do 

Planejamento Anual, e que todas as atividades e seus conteúdos serão retomados pelos 

professores quando as aulas voltarem ao normal.  

Temos certeza que nesse período de pandemia o trabalho em conjunto, escola e 

família, favorece significativas aprendizagens.  

 

Secretaria Municipal de Educação 
Junho /2020 
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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 
06/07 

Terça-Feira 
07/07 

Quarta-Feira 
08/07 

Quinta-feira 
09/07 

Sexta-Feira 
10/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Resolver a carta 
enigmática 
 
 
GEOGRAFIA  

- Descrever como 
é a sua mordia 

MATEMÁTICA 

- Estudar a 
tabuada e 
resolver os 
cálculos 
 
 
HISTÓRIA 
- Descrever 
uma receita de 
festa junina   

CIÊNCIAS  

- Resolver as 
atividades 
sobre a 
dengue 
 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Reconhecer a 
escola em que 
estudamos. 
 
 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Resolver as 
atividades de 
ortografia 
 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

- Conhecer e 
jogar o “Jogo da 
Trilha” 
 

MATEMÁTICA  

- Resolver 
situação 
problema 
 
 
ARTE 

- Ampliar o 
conhecimento e 
as habilidades 
criativas sobre 
os elementos 
que constituem 
as festas 
populares, em 
especial as 
festas juninas. 
 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
13/07 

Terça-Feira 
14/07 

Quarta-Feira 
15/07 

Quinta-feira 
16/07 

Sexta-Feira 
17/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Resolver 
atividades de 
pontuação 
 
 
GEOGRAFIA 
- Resolver 

atividades sobre 
relevo 

MATEMÁTICA 

- Interpretar 
gráfico 
 
 
HISTÓRIA  
- Ler a resolver 
atividades 
sobre os 
negros 
africanos 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Ler o texto 
cadeia 
alimentar 
 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Aprender a 
cuidar do meio 
ambiente 

CIÊNCIAS  

- Resolver 
atividades 
sobre cadeia 
alimentar 
 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

- Produzir texto 
sobre o “Jogo 
da Trilha” 
 

MATEMÁTICA  

- Resolver 
problemas 
matemáticos 
 
 
ARTE 

- conhecer mais 
sobre a nossa 
cultura festiva 
brasileira e suas 
características 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
20/07 

Terça-Feira 
21/07 

Quarta-Feira 
22/07 

Quinta-feira 
23/07 

Sexta-Feira 
24/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler texto sobre 
sustentabilidade 
 
GEOGRAFIA  
- Responder a 
cruzadinha 

MATEMÁTICA 

- Resolver 
problemas de 
situação do 
cotidiano 
 
 
HISTÓRIA  
- Ler as 
informações 
históricas 
contidas nos 
problemas 

CIÊNCIAS  

- Fazer as 
atividades 
práticas sobre 
sustentabilidad
e 
 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Aprender a 
cuidar do meio 
ambiente 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Fazer um 
resumo sobre 
sustentabilidade 
 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

- Pesquisar 
sobre o “Jogo de 
Damas” e 
descrever as 
orientações do 
jogo. 

MATEMÁTICA  

- Confeccionar 
um dado 
conforme 
medidas 
solicitadas e 
jogar o jogo da 
trilha 
 
ARTE 
- Ampliar o 
conhecimento e 
as habilidades 
criativas sobre 
os elementos 
que constituem 
as festas 
populares, em 
especial as 
festas juninas. 
 

 

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!! 

 

ESTUDE!!! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 06/07/2020 

 

Atenção na hora da escrita!!     (Tempo aprox. 20min.) 

1)  Reescreva o texto enigmático com as palavras que faltam. Leia com atenção e confira se 

não copiou errado. Pinte os desenhos do texto. 

Folhinhas e mais folhinhas 

 Você já reparou que certas vivem carregando pedaços de 

bem maiores do que elas? 

 As são guardadas no para que no 

meio delas se formem fungos, um tipo de bolor que serve de comida para as

. 

Por isso, essa espécie de é chamada de cortadeira de . 

                              ............................................................. 

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................... 

2) Responda: 
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a) Quais os sinais de pontuação que foram usados no texto? 

............................................................................................................................... 

b) O texto está falando das................................................................................... 

C) Como elas são chamadas? .............................................................................. 

 

GEOGRAFIA 06/07/2020 (Tempo aprox. 20min.) 

MORADIA: AMO MINHA CASA !!!  

ESTAMOS EM QUARENTENA, ELA É O NOSSA PROTEÇÃO **FIQUE EM CASA***.  

TODOS TÊM DIREITO A UM LAR INDEPENDENTE SE FOR PRÓPRIA, CEDIDA OU 

ALUGADA.  

1) Descreva como é a sua casa e quem mora nela. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................  

 

2 - Com materiais recicláveis faça uma maquete da sua casa. Use sua criatividade é a sua 

casa! (Entregar junto com a apostila) (Tempo aprox. 40min.) 
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MATEMÁTICA 07/07/2020 

E VAMOS LÁ! 

 A MATEMÁTICA FAZ PARTE DO DIA A DIA. (Tempo aprox. 20min.) 

 

1) Estudar a tabuada, e falar para alguém da família.  

Assinatura de quem ouviu a tabuada .................................................................. 

2) Monte e resolva as operações (Tempo aprox. 40min.) 

 

a)  6640+5390 b) 8945+6439 c) 9406 – 6847 d) 12064 - 9785   

 
 
 
 
 
 

   

e)  28530 – 16439 f)   587 x 9 g) 584x67 i) 2808 : 12 

 
 
 
 
 
 
 

   

. 

HISTÓRIA 07/07/2020 

FESTAS TÍPICAS DA NOSSA REGIÃO... (Tempo aprox. 20min.) 

 Nos meses de junho e julho se comemoram as tradicionais festas juninas e julinas. 

1) Converse com as pessoas da família e descreva aqui uma receita tradicional de festa que 

a família costuma fazer. (Pode ser comida, bebida...) ....... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................ 

2) Pinte os desenhos tradicionais das festas juninas. Recorte e cole em uma folha branca 

montando a sua festa. Entregar com a apostila. TAMBÉM PODERÁ SER PINTADA, 
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RECORTADA E MONTADA UMA MAQUETE DA FESTA JUNINA NUMA CAIXA DE SAPATO 

OU COMO DESEJAR. (Tempo aprox. 40min.) 
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CIÊNCIAS 08/07/2020 

CUIDADO COM A SUA SAÚDE (Tempo aprox. 20min.) 

 Hoje estamos enfrentado uma batalha para combater a pandemia do Coronavírus, mas além 

desse vírus temos também a dengue que é um mosquito que faz muito mal ao ser humano.  

POR ISSO PROTEJA A SUA FAMÍLIA!! A MELHOR PROTEÇÃO É FICAR EM CASA!!  

1- Descreva cinco cuidados que devemos ter, para nos proteger do Coronavírus?  

1............................................................................................................................. 

2............................................................................................................................ 

3............................................................................................................................ 

4............................................................................................................................. 

5............................................................................................................................ 

 

2- Com ajuda de alguém da família, de uma volta em ao redor da sua casa e verifique se não 

tem objetos com água parada; se tiver vire-os para não acumular água, pois o mosquito da 

dengue também está por ai, vamos nos cuidar. Escreva se encontrou água parada (o que fez) 

ou não. (Tempo aprox. 20min.) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... 
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LÍNGUA PORTUGUESA 09/07/2020 

É hora de leitura e escrita.  (Tempo aprox. 20min.) 

1) Leia o texto, pinte o desenho e copie as palavras com G E J. 

 

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

2) Atividade: complete as palavras com G  ou J . 

Paisa........em .....eito gor.....eta su......estão Man.....edoura 

Refu....io Tra...e Ferru.....ento .....ente Esta.....io 

Laran.....a Laran.......inha Sar...eta Reló...io Ob....eto 

 

3) Dúvidas do dia a dia! (Tempo aprox. 20min.) 

Houve ou ouve? 

Houve muitos casos de corona vírus naquela cidade. (Haver= existir) 

O vovô ouve muito pouco. (Ouvir) 

Copie as frase completando corretamente com houve ou ouve. 

a) ............. muito falatório a respeito deles. 

............................................................................................................................... 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 

b) Ele...... muito bem daqui. 

............................................................................................................................... 

c) Não .....nada de mais aqui. 

............................................................................................................................... 

d) Há ocasiões em que ele ......melhor. 

............................................................................................................................... 

 

MATEMÁTICA 10/07/2020 

Vamos resolver com atenção os problemas?   (Tempo aprox. 30min.) 

1- João comprou 473 caixas de meia em cada caixa tem 53 pares. Quantos pares de meia 

João comprou? 

 

 

 

2- Ana tem 23 pares de sapatos. Jaque tem 18 pares e Pedro só tem 9 pares . Quantos pares 

de sapatos os três tem? 

 

 

 

3 – José tem 1805 galinhas e Pedro tem 1943 galinhas. Quantas galinhas os dois tem junto? 

Mas Pedro tem mais galinhas do que José, quantas? 

 

 

 

4- Alicy comprou uma máquina de lavar por R$ 1850,00 e Patrícia comprou na promoção da 

mesma máquina por R$1499.00. Quanto a mais ALICY pagou na máquina?  
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LÍNGUA PORTUGUESA 13/07 (Tempo aprox. 20min.) 
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(Tempo aprox. 20min.) 
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MATEMATICA 14/07 (Tempo aprox. 20min.) 
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HISTÓRIA (Tempo aprox. 20min.) 
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LÍNGUA PORTUGUESA  15/07 

Leia o texto abaixo com bastante atenção 

CADEIA ALIMENTAR (Tempo aprox. 20min.) 

Veja como a cadeia alimentar é importante para a sobrevivência das espécies em 

qualquer ecossistema. 

Na natureza podemos encontrar organismos que produzem o próprio alimento, 

chamados de autótrofos, e organismos que não produzem o próprio alimento, chamados 

de heterótrofos.  As plantas, as algas, algumas bactérias e alguns protistas (seres unicelulares 

e eucariontes) são autotróficos, ou seja, eles conseguem fabricar o seu alimento a partir de 

substâncias minerais ou inorgânicas, como a água, gás carbônico e sais minerais. 

Os seres autotróficos são de extrema importância à vida, pois eles são os únicos 

organismos vivos capazes de fabricar compostos orgânicos que servirão de alimento para os 

seres heterotróficos. Por esse motivo, esses organismos autótrofos são chamados 

de produtores. 

Alguns seres heterotróficos como a vaca, a capivara, o coelho, o gafanhoto são 

herbívoros, ou seja, só se alimentam de vegetais, portanto, sua sobrevivência depende 

diretamente dos organismos autotróficos. Por se alimentarem somente de vegetais, esses 

animais herbívoros são chamados de consumidores primários. 

Os animais herbívoros servem de alimento para os animais carnívoros, que por se 

alimentarem dos animais herbívoros são chamados de consumidores secundários. Em 

alguns casos, os consumidores secundários podem servir de alimento para outros animais 

também carnívoros. Quando isso acontece, chamamos esses animais de consumidores 

terciários e assim por diante.  

Nessa cadeia alimentar o consumidor secundário é o sapo 

 
Nesse exemplo de cadeia alimentar o consumidor secundário é o lobo 

Na imagem acima temos o exemplo de outra cadeia alimentar, na qual o produtor é a 
cenoura, o consumidor primário é o coelho que se alimenta da cenoura e o consumidor 
terciário é o lobo, que se alimenta do coelho. 

Não podemos nos esquecer de que quando qualquer organismo vivo morre, ele 
serve de alimento a outros organismos vivos (fungos e bactérias), chamados 
de decompositores. Os decompositores decompõem a matéria orgânica dos seres mortos 
para obtenção de nutrientes e energia. 
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CIÊNCIAS 16/07 (Tempo aprox. 20min.) 

     Com base no texto sobre cadeia alimentar, responda as questões abaixo 

 

Agora é a sua vez. Construa em forma de desenho, recorte e colagem ou de outra técnica 

uma cadeia alimentar. Use o verso (outro lado da folha). 
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MATEMÁTICA  17/07 (Tempo aprox.30min.) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA   E GEOGRAFIA 20/07 (Tempo aprox. 40min.) 
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MATEMÁTICA   E HISTÓRIA  21/07 (Tempo aprox. 40min.)   

Esses problemas que você irá resolver podem estar presentes no seu dia a dia e você nem 

mesmo percebe. Além de resolvê-los, leia-os com muita atenção, refletindo sobre suas ações 

diárias. 

1- O peso de uma lata de alumínio é de 14,5 g, sendo que são necessárias 67 latinhas para 

conseguir 1 kg. A reciclagem de mil quilos de alumínio representa cinco mil quilos de minério 

bruto que foi poupado (bauxita). No Brasil se encontra uma das três grandes reservas 

mundiais de bauxita. A reciclagem de latinhas de alumínio é responsável pelo consumo de 

somente 55% de toda a energia que seria gasta na extração da bauxita, esta economia é 

capaz de prover a iluminação de 48 residências. No Brasil, o processo que envolve a 

reciclagem de alumínio envolve atualmente mais de duas mil empresas. Cada brasileiro 

consome em média, cerca de 50 latinhas de alumínio por ano, já os americanos são 

responsáveis pelo consumo de cerca de 380 latinhas de alumínio por habitante, ao ano. A 

decomposição de uma latinha de alumínio na natureza pode demorar 100 anos ou mais. 

 Quantos quilos de alumínio que um brasileiro joga no lixo por ano? E um americano? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................ 

 2-  Deixar uma lâmpada incandescente de 100W acesa durante 30 minutos custa: R$ 0,02. 

Quanto você gasta se deixar uma lâmpada incandescente de 100W acessa enquanto dorme 

(a noite) por oito horas, durante trinta dias? 

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. .....................................................

..................................................................................................................... 
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TABELA DE PREÇOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

MATERIAL E PREÇO EM REAIS POR KG 

Papelão 0,20 

Plástico fino branco 0,35 

Plástico fino colorido 0,20 

Garrafa Pet 0,85 

Papel branco 0,14 

Garrafa Pet de óleo 0,12 

Jornal limpo 0,20 

Embalagem Tetra Pak 0,05 

Vidro 0,12 

Cobre 8,00 

Alumínio (latinha) 2,00 

Aço 0,20 

 

A) Acima, encontramos uma tabela com o preço de alguns materiais recicláveis. Calcule 

quantos quilos de jornal limpo deve ser vendido para arrecadar a quantia de R$ 135,00.  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

B) Em uma gincana uma das provas é vender lixo para reciclagem. Por sorteio a equipe “A” 

deveria recolher papel branco e a equipe “B” pet óleo, vence a prova a equipe que conseguir 

a maior quantidade em Kg. A equipe “A” arrecadou R$ 2,10 e a equipe “B”, R$ 2,04. Qual 

equipe venceu a prova?  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

C) Quantos reais arrecadaremos se vendermos 32,5 kg de latinha de refrigerante para 

reciclagem? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................... 
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CIÊNCIAS 22/07 (Tempo aprox. 60min.) 

 

        Agora que você já sabe o que é SUSTENTABILIDADE, que tal você criar uma ação 

sustentável em sua casa. Saiba que por mais simples que possa parecer, sua ação contribui 

muito para o nosso Planeta.  

     Exemplos de ações que você poderá fazer. Escolha uma delas para desenvolver ou outra 

que você tenha em mente. 

1- Criar uma horta em sua casa utilizando pneus velhos, garrafas Pet, ou outro material que 

você possa ter em casa 

2- Fazer um jardim, usando materiais recicláveis, troncos caídos de árvores, pedras. 

3- Fazer um jardim ou uma pequena horta de temperinhos suspensa utilizando garrafas Pet  

4- Instalar lixeiras para separação correta do lixo de sua casa 

5- Plantar árvores nativas 

6- Fazer um pomar 

7- Instalar caixas d’água, latões ou galões nas calhas de água de sua casa para armazenar a 

água das chuvas. 

OBS: O ALUNO QUE TIVER COMO TIRAR FOTOS DA ATIVIDADE E ENVIAR NO WATS 

DA PROFESSORA OU GUARDAR PARA MOSTRAR NA VOLTA AS AULAS. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 23/07 (Tempo aprox. 20min.) 

 

Com base nas informações que você teve sobre Sustentabilidade, escreva um resumo sobre 

o que entendeu do tema.  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................ 
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MATEMÁTICA  24/07 (Tempo aprox. 40min.) 

 

Matemática também é diversão. Essa atividade será um jogo de trilha: A trilha da 

Sustentabilidade. Sua tarefa é seguir as regras do jogo e construir o seu próprio dado. Para o 

dado você deverá seguir o modelo abaixo, usando a medida de 3 cm de lado e um papel mais 

grosso, que poderá ser uma caixa de sapato, por exemplo. 

 

 

REGRAS DO JOGO: Um marcador para cada 

jogador (botão, pedrinhas diferentes). 1- Coloca-se 

cada marcador no início do jogo. 2- Escolhe quem 

irá começar o jogo. 3- O primeiro jogador lança o 

dado e avança o número de casas indicado no 

dado, começando a contar do início (partida). 4- 

Caso caia em uma casa com indicações, as 

mesmas deverão ser cumpridas. 5 vence quem 

chegar ao final primeiro.  

 

JOGUE COM SUA FAMÍLIA E DIVIRTA-SE.  

A trilha é sua. Pinte bem bonita, recorte da apostila 

e cole em uma papelão, deixando-a mais 

resistente. Não precisa devolvê-la. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOME:............................................................................................................................ 

Objetivo: Conhecer e jogar o “Jogo da Trilha” 

09/07 

 
O jogo de Trilha tem dois participantes, que usam um tabuleiro para jogar. 

 Jogadores - 2 

 Peças - 18 peças sendo 9 brancas e 9 pretas. 

 Tabuleiro - tabuleiro com 24 casas interligados horizontalmente e verticalmente. 

 Objetivo - Deixar o adversário com 2 peças no tabuleiro ou deixá-lo sem movimentos. 
 

O jogo consiste em três partes principais: 

 Colocando as peças: Esta é a fase inicial do jogo onde cada jogador coloca um peça de 

cada vez alternando entre jogadores, caso um dos jogadores forme uma linha horizontal ou 

vertical com três peças (um moinho), ele terá o direito de remover uma peça de seu 

adversário do tabuleiro. 

 Movendo as peças: Esta fase se inicia quando ambos os jogadores colocarem suas nove 

peças em jogo. Consiste em mover suas peças ao longo de uma das linhas do tabuleiro para 

uma outra casa adjacente. Caso um dos jogadores tenha somente 3 peças em jogo, ele 

pode "voar" com suas peças, podendo mover para qualquer casa que não esteja ocupada 

por uma peça do adversário. 

 Removendo peças adversárias: Em qualquer uma das fases acima quando um jogador 

forma uma linha horizontal ou vertical com 3 peças ele fará um "moinho", isso lhe dá o direito 

de remover uma peça de seu adversário, contudo você não poderá remover uma peça do 

seu adversário que faz parte de um moinho dele, a não ser que não exista outra peça para 

remover. 

  
Estratégia 

No começo do jogo, é muito importante colocar as peças nos lugares mais versáteis para 
tentar formar imediatamente moinhos e não cometer o erro de concentrar as peças próprias 
em uma área do tabuleiro. 

Uma posição ideal, que geralmente resulta em uma vitória, é ser capaz de colocar uma peça 
que possa se movimentar entre dois moinhos diferentes  
Fim da Partida 

O jogo termina quando 3 situações são alcançadas: 

 Se um jogador reduzir as peças de seu adversário para 2. 
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 Se um jogador deixar seu adversário sem nenhuma jogada válida. Caso seu adversário 

tenha somente 3 peças em jogo, ele não poderá ser "trancado". 

 Se ambos jogadores estiverem com 3 peças em jogo e, a partir deste momento, se em 10 

jogadas não houver vencedor, o jogo terminará e será declarado um empate. 
 

 

- Monte seu tabuleiro, construa as peças na quantidade indicada acima e convide alguém 

para jogar com você. 

 

16/07 

Objetivo: Produzir texto sobre o “Jogo da Trilha” 

Descreva o que achou do jogo: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

23/07 

Objetivo: Pesquisar sobre o “Jogo de Damas” e descrever as orientações do jogo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Moelle.svg
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Pesquise sobre o jogo de damas (com os pais, avós, vizinhos, internet) e descreve abaixo 

todas as orientações do jogo. Não esqueça de desenhar o tabuleiro 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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ARTE 
NOME DO ALUNO: __________________________________________________ 
 
10/07 
ATIVIDADES FESTAS JUNINAS - 45 MINUTOS 
OBJETIVO: AMPLIAR O CONHECIMENTO E AS HABILIDADES CRIATIVAS SOBRE OS 
ELEMENTOS QUE CONSTITUEM AS FESTAS POPULARES, EM ESPECIAL AS FESTAS 
JUNINAS. 
 
VOCÊ SABIA QUE A BANDEIRINHA É UM DOS ENFEITES MAIS USADOS PARA 
DECORAR AS FESTAS JUNINAS? VOCÊ SABE FAZER? QUE TAL VOCÊ USAR ESSA 
AQUI COMO MODELO E COM AJUDA DE SEUS PAIS FAZER UM CORDÃO COM MUITAS 
DELAS. GOSTOU DA IDEIA? ENTÃO VAMOS LÁ, VOCÊ PODE USAR PAPEL COLORIDO, 
FOLHAS DE REVISTAS OU ATÉ MESMO DECORAR SUA BANDEIRINHA COM 
DESENHOS OU COLAGENS: 
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NOME DO ALUNO: ___________________________________________________ 
 

17/07 
ARTE – ATIVIDADES FESTAS JUNINAS - 45 MINUTOS 

OBJETIVO: CONHECER MAIS SOBRE A NOSSA CULTURA FESTIVA BRASILEIRA E SUAS 
CARACTERISTICAS. 
 
BRINQUE COM O DESAFIO JUNINO. DEPOIS FAÇA UMA BONITA PINTURA NO 
DESENHO ABAIXO:  
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NOME DO ALUNO: ____________________________________________________ 
 
24/07 
ARTE – ATIVIDADES FESTAS JUNINAS - 45 MINUTOS 

OBJETIVO: AMPLIAR O CONHECIMENTO E AS HABILIDADES CRIATIVAS SOBRE OS 
ELEMENTOS QUE CONSTITUEM AS FESTAS POPULARES, EM ESPECIAL AS FESTAS 
JUNINAS. 
 
E ENTÃO MEU AMIGUINHO(A), VOCÊ REALIZOU AQUELA FESTANÇA JUNINA COM SUA 
FAMILIA EM CASA? QUE TAL VOCÊ RECORDAR E ME CONTAR COMO FOI FAZENDO 
UM BELO DESENHO DA SUA FESTA AQUI ABAIXO. CAPRICHE E NÃO ESQUEÇA DE 
COLORIR:  
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ENSINO RELIGIOSO  
4º ANO  
 
DATA: 08/07 

ALUNO (A):__________________________________________________________  
OBJETIVO: Reconhecer a escola em que estudamos. 
 
Atividade 01 - 45 MINUTOS 

 
1 - Preencha a cruzadinha, depois pinte o desenho. 
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DATA: 15/07 e 22/07 
ALUNO (A):__________________________________________________________  
 
OBJETIVO: Aprender a cuidar do meio ambiente 
 
Atividade 02 - 45 MINUTOS 

 
Leia o texto: Cuidando da Terra 
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1 - Agora com base no texto que você leu, escreva um pequeno texto contando como você 
cuida do ambiente em que vive. 

Depois pinte o texto. 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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