
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 

AMADOS ALUNOS E FAMILIARES!!!! 

COMO ESTÁ VOCÊ MEU ALUNO? E SUA FAMÍLIA? 

ESPERO QUE ESTEJAM TODOS BEM. 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

APÓS REALIZADAS, AS ATIVIDADES DEVERÃO SER MANDADAS À PROFESSORA PELO 

WATTS, OU SER ENTREGUE NA ESCOLA. 

OBRIGADA!!! 

SAUDADES... 

                    
ALUNO(A): _____________________________________ 

 

FONE: 99823507 

11ª ETAPA 
 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 13/10/20 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 Leia no livro, nas páginas 118 e 119; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 13/10/20 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA -14/10/20 

 Observe  as imagens das páginas 252 e 253; 

 Responda no caderno as duas questões sobre as transformações ocorridas entre as 

imagens; 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 14/10/20 

 

 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 15/10/20 

Leia o texto e responda as questões: 

Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram 

na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a 

comunidade rural. 

 Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum, por exemplo, alguns serviços como 

eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um 

comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem junto uns 

dos outros. 

  A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas 

vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas da zona rural não são construídas 

perto uma das outras. Geralmente as pessoas, que vivem na comunidade rural trabalham 

cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou 

lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os 

animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves são chamadas   pecuaristas. 

 

a) Descreva como é a zona urbana. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Descreva como é a zona rural.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Explique como é o trabalho das pessoas na zona rural: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Relacione as colunas: 

( 1 ) Zona Urbana                                   ( 2 )  Zona Rural 

       (     ) Criação de gado                            (     ) Ruas asfaltadas e movimentadas 

       (     ) Ar puro, tranquilidade                    (     ) Grande número de plantações 

       (     ) Carros, comércio, ônibus              (     ) Várias indústrias 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 15/10/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 16/10/20 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 16/10/20 

 

 

1/2 
 

2/3 1/4 1/9 3/19 6/50 1/5 3/20 

1/10 4/100 1/1000 5/5 13/30 10/10 10/16 8/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – 19/10/20 

– Leia o texto e encontre seus direitos no caça palavras abaixo: 

Toda criança tem o direito de brincar. 

Toda criança tem o direito de ter uma alimentação saudável. 

Toda criança tem o direito de ter uma família. 

Toda criança tem o direito de ter respeito 

Toda criança deve ter acesso à educação. 

Toda criança tem o direito a vida. 

Toda criança tem o direito a saúde. 

Toda criança tem o direito a segurança. 

Toda criança tem o direito a liberdade. 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 19/10/20 

Circule os substantivos das frases abaixo. E  sublinhe os adjetivos. 

a) O caqui é uma fruta muito gostosa. 

b) Minha mãe comprou um leque rosa. 

c) A galinha fugiu do cachorro bravo. 

d) Meu pai ganhou um periquito verde. 

 

A grafia da palavra sublinhada está incorreta em: 

a. Pelé é uma exceção entre os ministros. 

b. A pretensão maior do novo ministro é levar a prática esportiva ao país inteiro. 

c. É preciso analisar com cuidado os planos do Governo. 

d. Nosso time jogou muito mal. 

e. Ele não quis traser a pasta 

 

Circule os 10 erros no texto; 

Reescreva o texto novamente corrigindo-os: 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 20/10/20 

 Conforme você leu no livro, explique: 

 Inspiração é 

_________________________________________________________________________ 

 Expiração é 

_________________________________________________________________________ 

      *  Qual é o gás mais importante para nosso organismo?  

            a)(         ) Oxigênio.                b)(         ) Gás Carbônico. 

            c)(         ) Nitrogênio.              d)(         ) Pulmão 

.  *   A respiração é muito importante para oxigenar o sangue e também pra nos manter vivos. 

Leia as questões abaixo e complete corretamente utilizando as palavras do quadro:  

     Gás Carbônico – Gás Oxigênio – Inspiração – Expiração 

 

       a) A entrada de ar em nosso corpo é chamada de ________________________. 

      b) A saída de ar de nosso corpo é chamada de ___________________________. 

      c) O ar que respiramos contém gás ____________________________________. 

      d) Quando respiramos absorvemos oxigênio e liberamos gás ________________. 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 20/10/20 

   Assinale a alternativa correta: 

 Qual o denominador da fração 5/8? 

      A – quatrocentos               B – oito                    C – nove 

 

 Comprei 4/5 de 50 laranjas. Quantas laranjas comprei? 

     A – quarenta                        B - um terço                             C – numerador 

 

 Perdi 1/7 de 63 kg de massa corporal. Quantos quilogramas perdi? 

     A – dezenove                              B - cinco doze avos                 C – nove 

 

 Qual o nome do termo que fica acima do traço da fração? 

      A – numerador            B – oito                           C – nove 

 

 A fração também é uma forma de se representar uma...... 

      A – quarenta                         B – divisão                         C - um terço 

 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 21/10/20 

CIDADES E INDÚSTRIAS NA VIRADA DO SÉCULO XIX 

 Leia o texto da página 254; 

 Responda as questões no livro, da página 255; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 21/10/20 

Complete cada frase com um pronome pessoal, que concorda com o verbo. 

EU    TU          ELE              ELA          NÓS     
 

  VÓS          ELES                   ELAS 

a) Ontem, ________ brinquei com meus amigos no parque. 

b) _________  encontramos uma nota de dez reais na rua. 

c) __________ viajaram para a praia, ontem pela manhã. 

d) ___________  disse: - Eu mesmo preparei o peixe para o jantar. 

e) _________ cantarás na festa da escola? 

f) _________ me respondeu: - Muito obrigada por esse favor. 

 

Circule o verbo de cada oração e indique o tempo verbal. 

 

Presente: ação ocorrendo no momento em que se fala 

Pretérito (passado): ação já ocorrida 

Futuro: ação que ocorrerá ou poderá ocorrer 

 

a) Viajaremos amanhã logo cedo. ______________ 

b) Hélio comprou uma caixa de bombom. ___________ 

c) Ele está muito feliz._____________________ 

d) O cantor se apresentará na sexta-feira. ___________ 

e) Por que você faltou à aula? _______________  

f) Eu tenho um skate amarelo.________________ 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 22/10/20 

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES NO BRASIL 

 Analise com atenção as imagens dos meios de transporte, nas páginas 312 e 313; 

 Após a análise, responda no livro as questões da página 314; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 22/10/20      

Substitua os símbolos por algarismo e escreva ao lado: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 23/10/20 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 23/10/20 

Descubra os valores dos alimentos e faça o cálculo ao lado: 

 

 

 



ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – 26/10/20 

 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 26/10/20 

 Faça a leitura de uma história ou um livro: 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 27/10/20 

 Observe o desenho do sistema respiratório da página 119; 

 Com suas palavras, explique o caminho que faz o ar em nosso corpo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Cite os órgãos que fazem parte do Sistema Respiratório: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 27/10/20 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 28/10/20 

 Analise com muita atenção o gráfico no livro, na página 256; 

 Após, responda as três questões da página; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 28/10/20 

GÊNERO TEXTUAL: RECEITA  

Receita: De Brigadeiro 

 

Ingredientes: 

 1 lata de leite condensado. 

 4 colheres de sopa de chocolate em pó. 

 1 colher de sopa (cheia) de manteiga ou margarina. 

 Chocolate granulado. 

Modo de fazer: 

 Misture todos os ingredientes numa panela e coloca para ferver, em fogo brando. O ideal é 

mexer sempre, com uma colher de pau. 

 Deixe ferver até ele começar a desgrudar do fundo da panela. 

 Quando estiver no ponto, despeje em uma vasilha rasa, par esfriar. 

 Depois de frio, enrole os brigadeiros. Para facilitar, passe um pouco de manteiga na mão. 

Por fim, passe no chocolate granulado. 

 

 Com ajuda dos pais ou alguém responsável, gostaria que fizessem os brigadeiros 

em comemoração ao Dia da Criança; (Não é obrigatório. Mas quem fizer me manda 

fotos. Obrigada!!!) 

 



1- Com que finalidade esse texto foi escrito: 

  (   ) Para contar uma história        (   ) Trazer uma notícia.        (  ) Apresentar uma receita. 

 

2-  Quais são os ingredientes utilizados? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3- Ingredientes são: 

(A) Os produtos usados para fazer a receita.              (B) O modo de preparar as receitas. 

(C) As pessoas que fazem a receita.                           (D) Os livros de receita. 

4- Depois de enrolar os brigadeiros, o que mais acrescenta? 

______________________________________________________________________________ 

5- A primeira coisa a fazer ao preparar a receita é: 

(A) Mexer com a colher de pau.                       

(B) Colocar todos os ingredientes na panela e levar ao fogo. 

(C) Despejar numa vasilha para esfriar.                

(D) Passar chocolate granulado. 

6- De acordo com a receita devemos enrolar os brigadeiros somente quando a massa estiver: 

(A) Quente.                                                            (B) Na manteiga. 

(C) No fundo da panela.                                        (D) Fria. 

 

7- Qual é o único ingrediente que não tem quantidade estabelecida na receita? 

______________________________________________________________________________ 

 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 29/10/20 

 Faça a leitura do texto na página 315; 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 29/10/20 

 



   

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 30/10/20 



 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 30/10/20 



PARTE 2 

 

 



Recorte as tiras, resolva as operações matemáticas e monte a figura na folha (parte 2), onde 

aparecem os resultados na ordem em que devem se colados. Em anexo para recortar: 

 

 

BOM TRABALHO!!! 


