
 



• Neste mês de novembro comemoramos o dia da Bandeira: 

 
Localização dos estados brasileiros na bandeira do Brasil 

 

• Recorte e monte o quebra cabeça da Bandeira do Brasil e depois quando estiver seco, pinte de acordo com 

as cores estudadas: 

 



Dia 03/11 

• Em Língua Portuguesa: leia o texto a seguir realize as questões: 

 

 

 

 



• Responda as questões abaixo: 

 

 

 

 



 

 

• Para cada palavra que achou acima faça uma frase correspondente: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
• Em Matemática 

Se tiver acesso à internet, estude a tabuada usando o link abaixo: 
https://www.tabuadademultiplicar.com.br/ 

Clique em Teste de tempo no Menu  

 
Ou se preferir, resolva esta tabuada e estude: 

 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/


 
 

 

 

 



Dia 04/11 

• Em Língua Portuguesa. Desafio de leitura: tente ler o texto da maneira em que ele está 

escrito, depois reescreva-o abaixo corretamente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Em Matemática. Use material concreto (feijões, lápis...) e resolva as divisões abaixo 

pintando a resposta correta: 

 

 

 

 



Dia 09/11 

• Em Língua Portuguesa. Leia a regra abaixo sobre como se escreve as palavras: 

 
 

 

 

• Complete as palavras do texto com M ou N. lembre-se da regra da página anterior: 



 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS COM M PALAVRAS COM N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desafio: recorte pelo menos 5 palavras com M antes de P e B, e 5 palavras com N no 

meio e cole atrás desta folha em 2 colunas: 

 



Em Natureza e Sociedade.  

• Na aula de hoje iremos apenas ler e pensar sobre as perguntas, não é necessário escrever 

as respostas, como dissemos apenas leia e pense: 

Como as plantas se alimentam? 

Elas respiram também? 

Quais são as partes da planta? 

Como elas nascem? 

 

 

 

• Pense mais um pouco, qual é o tipo de solo que temos em nossa casa, em nosso 

Município? 

 



Dia 10/11 

• Em Matemática. Vamos rever as MEDIDAS DE MASSA. 

 

 
 

 

 



 

• Em Língua Portuguesa. Leia com muita atenção: 

 

PARA PENSARMOS UM POUCO SOBRE O QUE SIGNIFICA LER 

 

 
 

 

• Escolha um livro para ler novamente e depois de uma leitura caprichada responda as 

questões abaixo: 

 

 

 

 
 

 



Em Natureza e Sociedade 

• Hoje vamos continuar o assunto anterior onde era para ler e pensar sobre algumas 
perguntas. Continue sua leitura informativa: 

 
 
 

• Faça a experiência abaixo: 
1- Pegue 2 recipientes, pode ser potes ou copos plásticos ou vasos, o que tiver em casa; 
2- No primeiro encha com pedras (partículas de rocha ou pedrinhas) e plante sementes do 
que quiser; 
3- No segundo encha com terra que sua família usa para plantar e coloque algumas 
sementes do que quiser; 
4- Lembre de dar água e deixar na claridade; 
5- Acompanhe diariamente e veja se a semente irá germinar; 
6- Depois de uma semana ou se precisar de alguns dias a mais, volte aqui e escreva e 
desenhe o que está acontecendo em cada recipiente: 
 

Recipiente 1 (com terra rica em 
nutrientes) 

Recipiente 2 (com partículas de rocha 
ou pedrinhas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Então, depois de uma semana ou se precisou de uns dias a mais qual o solo mais 
adequado para o plantio? 

 



Dia 11/11 

Em Matemática. Vamos rever as MEDIDAS DE COMPRIMENTO. 

• 1- Leia o texto: 

 

 

 



 

 

 



Dia 16/11 

• Em Matemática. Leia e responda: 

1) Rita pediu para ver as cédulas e moedas que dona Cidinha guardou. 

•  

•  

•  

•  

•  

• Quanto ela possui?_____________________________________ 

•  

 

 

2) Rita e seus amigos querem comprar, cada um, uma revista que custa 2 reais. Veja quanto cada 

um deles tem. 

André tem: R$ 1,80 

Celinha tem:_________ 

Davi tem:___________ 

Felipe tem:_________ 

Marcos tem:________ 

Rosa tem:_________ 

 

 

  

•  

•  

•  

•  

 

 

Responda quem: 

a) Poderá comprar a revista. ________________________________________ 

b) Tem o dinheiro exato do preço da revista.____________________________ 

c) Tem dinheiro a mais do que o preço da revista. ______________________ 

d) Precisa de 20 centavos emprestados para comprar a revista. ______________________  

 

3) Escreva a quantia correspondente a cada item. 

a) 7 cédulas de R$ 100,00  e 8 cédulas de R$ 10,00.__________________________ 

b) 7 cédulas  de R$ 100,00  e 8 moedas de R$ 1,00._________________________ 

c) 7 cédulas de R$ 10,00  e 8 moedas de R$ 1,00.__________________________ 

d) 1 cédula de R$ 100,00  e 1 cédula  de R$ 10,00 e 1 moeda de R$ 1,00.____________________ 

 

4) Roberto e os primos Maria Eduarda e Rodrigo acham importante guardar parte do dinheiro que 
ganham de presente de seus avós. Eles economizaram as quantias mostradas abaixo.  

 
 



a) Quanto cada um deles economizou?  
 

Roberto:_______________ 
 

Maria Eduarda:________________ 
 
Rodrigo:_____________________ 
 
 
 
 
b) Quantos reais têm os três juntos? 
  
 

_____________________________ 

 

 

 

 

• Em Língua Portuguesa. Leia o texto: O Cão, O Galo e A Raposa: 

 
 - Có-có-ró-có! Que lindo dia! Có-có-ró-có! Bom dia a todos! 
 - Bom dia, amigo Galo, está mesmo um ótimo dia! Disse o Cão. 
 - Já acordou, amigo? Geralmente eu tenho que cantar um bocado para conseguir tirar você 
da cama. 
 - É que hoje estou disposto a caminhar por aí, sem pressa. Por que não vem comigo? 
 - Boa ideia! Vamos lá! 
 - Puxa, como andamos! Já é noite. Vamos dormir por aqui mesmo. 
 O galo sobe na árvore e o cão deita no pé dela e dormem. Quando amanhece o galo canta. 
 Uma raposa aparece olhando para o galo e não vê o cão. 
 - Bom dia, Senhor Galo, acordei com este lindo canto. O senhor pode descer para eu abraçar 
o dono da mais linda voz? 
 - Será um prazer abraçá-la amiga Raposa. Mas para descer preciso que o porteiro abra a 
porta da árvore. Ele está logo aí do outro lado. A senhora pode acordá-lo por favor? 
 - Senhor porteiro, o senhor pode abrir a porta para o dono da mais bela voz? 
 - Abro a porta e também a boca para estraçalhar você. Espertalhona!   
 
 
 
1. Qual era a intenção da raposa ao dizer que queria abraçar 
o galo? 
 
__________________________________________________ 
 
 
2. A raposa conseguiu o que pretendia? Por quê? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 



3. O galo chama a raposa de amiga? Ela é sua amiga de verdade? Por quê? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Complete a frase com os nomes dos personagens: 
 
O _________________________, com a ajuda do __________________________, conseguiu 
enganar a  
 
__________________________________ que queria devorá-lo. 
 
 
 
 
5. Qual das frases melhor combina com o texto?  
 
a) (    ) A esperança é a última que morre. 
b) (    ) A galinha do vizinho é sempre mais gorda. 
c) (    ) Um amigo falso é um inimigo secreto. 
d) (    ) Bicho ruim não morre. 
 

 

VOCÊ SABIA? 

 
 

As raposas fazem parte da “família” dos cães, mas são muito mais parecidas com os gatos, 

principalmente por conta da agilidade e do formato dos olhos, que lembram muito os felinos. 

 

 

 Algumas raposas podem ouvir objetos que estão a 36,5 metros de distância. 

 

 

As raposas comem praticamente tudo. A sua dieta habitual inclui minhocas, insetos, larvas de 

borboletas, pombas, roedores, ovos, peixes e muitas frutas e verduras. No outono podem viver 

à base de maçãs. 

 

 

As raposas podem correr a até 72 km por hora, tornando-os um dos animais mais rápidos do 

mundo. 

 

 

Por causa de sua extraordinária pele, as raposas árticas podem suportar temperaturas tão 

baixas como 70℃ negativos 
 



Dia 17/11 
 

• Em Língua Portuguesa. Leia a fábula: Será que é a mesma raposa? Leia o texto e 
descubra!    

 
 
      Um corvo pousou em uma árvore, com um bom pedaço de queijo no 
bico. 
      Atraída pelo cheiro do queijo, aproximou-se da árvore uma raposa. 
      Com muita vontade de comer aquele queijo, e sem condições de subir 
na árvore, afinal, não tinha asas, a raposa resolveu usar sua inteligência em 
benefício próprio. 
      __ Bom dia amigo Corvo!- disse bem matreira a raposa. 
      O corvo olhou-a e fez uma saudação balançando a cabeça. 
      __Ouvi falar que o rouxinol tem o canto mais belo de toda a floresta. 
Mas eu aposto que você, meu amigo, acaso cantasse, o faria melhor que 

qualquer outro animal. 
      Sentindo-se desafiado e querendo provar seu valor, o corvo abriu o bico para cantar. Foi 
quando o queijo lhe caiu da boca e foi direto ao chão. 
      A raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo: 
      __ Da próxima vez amigo, desconfie das bajulações! 
 
 
1. Por que a raposa queria que o corvo cantasse? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Por que o corvo quis cantar? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Você acha que essa raposa é a mesma do texto anterior? Por quê? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Qual das frases melhor combina com o texto? 
 
a) (    ) Deus ajuda quem cedo madruga. 
b) (    ) Quem ama o feio, bonito lhe parece. 
c) (    ) Os elogios exagerados são sempre suspeitos. 
 
 
5. Enumere os fatos de acordo como aparecem no texto. 
 
(     ) A raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo. 
(     ) Um corvo pousou em uma árvore com um pedaço de queijo no bico. 
(     ) O corvo abriu o bico para cantar. 
(     ) Uma raposa aproximou-se da árvore atraída pelo cheiro do queijo. 
(     ) A raposa disse que achava que o corvo poderia cantar melhor que um rouxinol. 
 
 



6. Escreva um adjetivo, ou seja, uma característica para: 
 
A raposa: 
____________________________________________________________________________ 
 
O Corvo: 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Escolha um dos personagens acima e escreva uma frase sobre ele: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

• Em Matemática. 
 
Complete as operações com o número que falta. Pode usar a tabuada se precisar: 
 

  

       3 x 10 = 30   então    30 : 3  = 10  

 

 

a) 3 x    5       __ = 15     então           15 : 3 = 5_____ 

b) 4 x ________ = 24     então           24 : 4  = _____ 

c) 5 x ________ = 35     então           35 : 5 = ______ 

d) 3 x ________ = 21     então           21 : 3 = ______ 

e) 3 x ________ = 6       então           6: 3 =    ______ 

f) 5 x _________= 10     então          10 : 5 = ______ 

g) 5 x ________ = 20     então          20 : 5 = ______ 

h) 2 x ________ = 14     então          14 : 2 = ______ 

i) 2 x _________= 18     então          18 : 2 = ______ 

 j) 3 x _________= 24    então          24 : 3 = ______ 

 
ESTUDE A TABUADA, OU JOGANDO OU NA FOLHA DO DIA 03/11 

 

 

 



Dia 18/11 

• Em Língua Portuguesa. Leia o texto: O feijãozinho vaidoso de Iza Ramos de Azevedo Souza 

 

 Era uma vez um feijãozinho que riu demais.  

Um grãozinho de feijão dormitava a beira de um riacho. De repente acordou com vozes irritadas. 

Sentou-se rapidamente e viu que provinham do riacho. Por ele descia um pedacinho de carvão numa 

palhinha, que deslizava suavemente sobre as águas. 

 Ambos discutiam acaloradamente. 

 O feijãozinho ficou entretido, a observar como brigavam. Que palavras feias proferiam! 

 O carvão estava realmente nervoso, e, num dado instante, deu três pulinhos, ficando vermelho de 

tanta raiva. 

 O feijãozinho meditou:  

 - Carvão vermelho é brasa. 

 A brasinha queimou a palhinha e chiii.... Apagou e afundou. 

 Desatou ele numa risada gostosa ao ver no que deu a briga. Riu tanto que: bum.... Estourou sua 

barriga. 

 - Que fazer agora?  

 Assim pensando e segurando a barriguinha com as duas mãos, resolveu: 

 - Vou até a casa daquela velhinha que mora a beira do riacho. Quem sabe se poderá socorrer-me. 

 Arrastando-se com dificuldade, conseguiu chegar até lá. A boa velhinha preparou agulha e linha e 

pôs-se a costurar sua barriga. A pobre anciã, no entanto, já estava bem velhinha e pouco enxergava. Por 

mais que caprichasse, não conseguiu fazer um trabalho muito bom. Decorrido algum tempo, o ferimento 

sarou, mas restou uma cicatriz muito feia. 

 O feijãozinho, muito vaidoso, anda, agora meio encurvado, para disfarçar o sinal que traz na barriga. 

 

1. Onde se passa a história do feijãozinho vaidoso? 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2. As vozes irritadas que o feijãozinho ouviu eram: 

 

a) (    ) do riacho que cantarolava. 

b) (    ) das árvores que se balançavam com o vento. 

c) (    ) das pedras que rolavam pelas águas. 

d) (    ) do carvão e da palhinha que deslizavam sobre as águas. 

 

 

3. Numere as expressões de acordo com as fichas:  

 

 
(      ) Calmo, manso 

(      ) Nervoso, vermelho 

(      ) Entretido, dorminhoco, vaidoso 

(      ) Irritada, queimada, leve 

 
4. O feijãozinho estourou a barriga por quê: 
 
a) (    ) molhou-se no riacho                 b) (    ) queimou-se na brasa               c) (    ) riu da discussão 
 
 

1 1. O carvão 2. O feijão 3. O riacho 4. A palhinha 



5. O que o feijãozinho resolveu fazer quando viu sua barriga estourada? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Por que o feijãozinho anda meio encurvado? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Vamos passar as palavras para o diminutivo, como o exemplo FEIJÃO – FEIJÃOZINHO 
 
a) brasa: _____________________________             b) carvão: _________________________________ 
 
c) sinal: ______________________________            d) palha: __________________________________ 
 
 

8. Numere a segunda coluna de acordo com os sinônimos das palavras destacadas. Peça ajuda  ou 

use um dicionário: 

 

 

1. Provinham do riacho                                                                                         (     ) cai 

2. Discutiram acaloradamente                                                                              (     ) velha 

3. Desatou numa risada                                                                                        (  1 ) vinham 

4. Ficou entretido                                                                                                  (     ) distraído 

5. Pobre anciã                                                                                                       (     ) marca 

6. Decorrido algum tempo                                                                                     (     ) animadamente 

7. Cicatriz feia                                                                                                        (     ) passado 

 

 

 

9. Vamos passar as palavras para o aumentativo: Ex: Pedaço / pedação: 

 
a) Barriga: ________________________________________ 
 
b) Pulo: __________________________________________                                                

 
c) Risada: ________________________________________ 
 
d) Vermelho: _____________________________________ 
 
e) Casa: _________________________________



24 
 

Em Matemática. Leia, faça a conta e a resposta: 

1) Manuel ganhou 36 bolinhas de gude e quer coloca-las em 6 caixas. Quantas bolinhas irá colocar em cada 
caixa?  
 
 Resposta:________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Paula comprou 15 balas. Ela vai distribuir entre seus 3 sobrinhos. Quantas balas cada sobrinho 

receberá? 

                                                                                              Resposta:________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Rute quer distribuir igualmente 12 peixes em 4 bandejas. Quantos peixes ficará em cada bandeja? 

                     Resposta:_________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

4) Miguel fez desenhos para efetuar 8:2, usando a ideia de medida (quanto cabem?). Ele desenhou 8 

bolinhas e formou grupos de 4 bolinhas. 

 

 

 

• Descubra os resultados das divisões desenhando também se precisar: 
 
a) 32 : 2 =__________      b) 24 : 4 =   ___________     c) 20 : 5 =__________         d) 27 : 3 = ________ 

 

PARABÉNS!!! VOCÊ  

CONCLUIU MAIS UMA  

ETAPA DE ATIVIDADES!!! 

UM ABRAÇO!  

SUA PROFESSORA    


