
 

 



Dia 03/11 

Em Geografia 

 

• Nosso assunto de hoje é sobre MAPAS. Você já viu um MAPA?  ______________ 

• Você ou sua família já precisaram usar um MAPA para se localizarem? ___________ 

• Veja o MAPA do Brasil: 

 
Os elementos que compõem um mapa – fundamentais para a sua leitura – são: título, escala, 

legenda, orientação e projeção cartográfica. 

 

• Leia a pergunta a seguir e pense não precisa escrever a resposta ainda: 

 

 

 
 



No caça palavras estão escondidos os elementos dos mapas. Leia as dicas de cada frase 

para encontrá-las. 

 1. Revela o assunto do mapa.  

2. Mostra a origem dos dados apresentados e a data a que se referem.  

3. Mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um ícone que indica o 

norte.  

4. Informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para representá-lo.  

5. Mostra o significado dos símbolos usados (como as cores e formas, como linhas de 

diferentes espessuras para diferenciar, por exemplo, ruas e rodovias). 

 

 
 

• Observe o MAPA da página seguinte e responda estas questões: 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Minha localização no MAPA acima: Eu moro em: 

 

CIDADE:_______________________ 

ESTADO: ______________________ CAPITAL DO MEU ESTADO:___________________ 

PAÍS: ________________ 

REGIÃO: _____________ 

MEU ESTADO É BANHADO PELO OCEANO _________________ 

 

 

 

 



Dia 04/11 

Em Língua Portuguesa 

• 1- Leia o texto abaixo: 

 

 
 

2-Esse gênero textual é:  

( ) um poema 

( ) uma carta 

( ) uma carta do leitor  

( ) um notícia. 

 

 

3-Para que serve um texto como esse? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



4-Quem é o remetente? ____________________________________________________ 

5- Quem é o destinatário? __________________________________________________ 

6-De quem Júlia está sentindo saudades? _____________________________________ 

7-Onde Júlia está passando as férias? ________________________________________ 

8-O que Júlia está aprendendo na fazenda? ____________________________________ 

9-Qual foi a despedida de Júlia? _____________________________________________ 

10-Que pedido Júlia fez a Carlos? ____________________________________________ 

11-Quem fará aniversário no fim do mês? ______________________________________ 

12-Leia: Passarei o mês de janeiro aqui, no Paraná, na casa da minha avó Eliza na Fazenda Santo 

Antônio.” As ações presentes na frase: 

( ) já aconteceram                           ( ) vão acontecer  

( ) nunca aconteceram                    ( ) estão acontecendo  

13- Agora é sua vez, escreva uma carta para sua professora contando como está sendo este ano 

para você. Lembre-se da data e de todos os passos para escrever uma carta, volte na carta anterior 

e leia novamente:  

 



Dia 09/11 

Em Matemática 

 

PARA PENSAR 

• Apenas faça a leitura do texto informativo: 

 

 



Em Língua Portuguesa 

• Leia o gênero textual abaixo com atenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

PARA PENSAR: 

 

• Apenas faça a leitura das palavras abaixo, elas farão parte do nosso próximo assunto: 

 

 

 

 

 

 



Dia 10/11 

Em Matemática 

• Se tiver acesso, assista ao vídeo no link:  

https://www.youtube.com/watch?v=iZUPPyxIN1A&ab_channel=CedemiOnline 

• Retomando o assunto Sistema Monetário. Leia o texto informativo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZUPPyxIN1A&ab_channel=CedemiOnline


• Em Geografia. 

• Vamos retomar o assunto ATIVIDADES ECONÔMICAS, através de um jogo: 

Tabuleiro de Jogo 

 
 

 

 



 

Pesquise aqui se não souber o significado: 

TÊXTIL: FIO DE SEDA (BICHO DA SEDA), CAMISA, BLUSA 

LATICÍNIOS: LEITE (VACA), IOGURTE, LEITE, 

PETROQUÍMICA: ÓLEO DIESEL, GÁS DE COZINHA, GASOLINA, CARRO, GRAXA, ASAFALTO 

BACIA, BÓIA 

 

RECORTE O DADO, MONTE E USE PARA JOGAR. PEÇA AJUDA SE NÃO COMPREENDER O 

JOGO 

 

 

 



Dia 11/11 

• Em Português. Leia  o texto com atenção e responda as perguntas: 

O rato do campo e o rato da cidade  

 
“Era uma vez um rato que morava na cidade que foi visitar um primo que vivia no campo.” O 

rato do campo era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muita 
satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu 
o nariz e disse: 

- Não posso entender primo, como consegues viver com estes pobres alimentos. Naturalmente, 
aqui no campo, é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. 
Depois que passares lá uma semana ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. 

Os dois puseram-se, então, a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade.  
– Certamente que gostarás de tomar um refresco, após esta caminhada, disse ele polidamente 

ao primo.  
Conduziu-o até à sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram- 

se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos.  
– O que é isto? Perguntou assustado, o rato do campo.  
– São, simplesmente, os cães da casa, respondeu o da cidade.  
– Simplesmente? Não gosto desta música, durante o meu jantar. 
Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir  

a toda pressa.  
– Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo.  
– Já vais tão cedo? Perguntou o da cidade.  
– Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro. 
 
Moral da história: 
Mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos 

 e preocupações. 
Fábula de Esopo 

1. Assinale abaixo qual é o gênero textual do texto que você leu: 

                     (  ) Notícia    (  ) Fábula      (  ) Reportagem 

2. Identifique as características dos personagens da história: 

Rato do campo Rato da cidade 
 
 
  

 

https://lh5.ggpht.com/-OlQuCmkLBPU/UGEPIhsRFrI/AAAAAAABbHU/3C74wff1acI/s1600-h/rato%25255B2%25255D.jpg


     3. Como o rato do campo recebeu o primo em sua casa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Como era a vida do rato da cidade? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. A moral indica que: 

(   ) Você tem que ser educado com seus parentes. 
(   ) Mais vale o pouco certo, do que o muito duvidoso. 
(   ) Se você não correr perigo, nada valerá a pena. 
(   ) Se você é rico não pode conversar com os pobres. 
 

6. Com suas palavras explique o que significa a moral desta história: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

Preste muita atenção: 
 
 
Para facilitar nosso entendimento sobre este assunto é preciso prestar bastante atenção no modo 
como as palavras são pronunciadas. 
 
Mas de que maneira vamos realizar esta tarefa? 
 
Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são 
pronunciadas com mais força, outras com menos. 
 
Citando o exemplo da palavra – “casa”: 
 
Notamos que a sílaba ca foi pronunciada mais fortemente que a sílaba sa. 
Por isso dizemos que ela é a sílaba tônica. 
 
Aí vai um lembrete especial, do qual você não poderá nunca se esquecer! 
Nós contamos a sílabas das palavras, começando do fim para o começo. 
 
De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados, é o que 
conheceremos agora. 
 
Oxítonas – a sílaba tônica é a última. 
Ex: café – cipó – bebê 
 



Paroxítonas – a sílaba tônica é a penúltima. 
Ex: útil – tórax – táxi 
 
Proparoxítonas – a sílaba tônica é a antepenúltima. 
Ex: árvore – lâmpada – número 
 

7. Escreva na tabela abaixo uma palavra com sílaba tônica na última, uma na penúltima e uma 
na antepenúltima em seguida separe as sílabas, circule a sílaba tônica e classifique – a: 

 
Palavra Separação Classificação 

Última 
   

Penúltima 
   

Antepenúltima 
   

 

• Como será a vida no campo e na cidade para as pessoas: 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS: Imagine e desenhe sobre as vias e ruas e meios de transporte, no 

campo e na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

PAISAGEM: Feche os olhos e apenas imagine uma paisagem campestre e outra da cidade.  

 

ALIMENTAÇÃO: Que tipo de alimento é consumido por quem vive no campo e na cidade? Liste 5 

tipos para cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 16/11 

• Em Matemática. Novo assunto: FRAÇÕES 

• Leia com muita atenção: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

  

 

 

 

• Depois da leitura, para aprendermos mais vamos assistir os vídeos abaixo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdunkWgD6v8&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vBfTFg3YH4&feature=youtu.be 

 

• Agora que você já sabe o que é uma fração, vamos resolver algumas atividades: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdunkWgD6v8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-vBfTFg3YH4&feature=youtu.be


 

 

 



 

 

• Se tiver acesso à internet você pode entrar no site abaixo e jogar para aprender mais sobre 

frações. 

https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/4%C2%BA-

ano/fra%C3%A7%C3%B5es/o-conceito-de-fra%C3%A7%C3%A3o/ 

 

https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/4%C2%BA-ano/fra%C3%A7%C3%B5es/o-conceito-de-fra%C3%A7%C3%A3o/
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/4%C2%BA-ano/fra%C3%A7%C3%B5es/o-conceito-de-fra%C3%A7%C3%A3o/


Dia 17/11 

 

 

 

O custo de uma ligação DDD ou DDI era muito caro, então a carta era uma das 

formas utilizadas na comunicação à distância até praticamente duas décadas atrás. 

Também os cartões postais eram uma maneira de compartilhar nossas viagens com 

amigos e familiares. 

 



PENSE E RESPONDA: 

E o que acontece com quem não possui internet? O que eles perderiam se não houvessem 

esses meios como cartas e jornais? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Você usa a internet? ____________________________________________________ 
• Se você acessa a internet quais atividades realiza? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• De que modo o computador pode aproximar as pessoas do mundo inteiro? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

• Use o celular para produzir um vídeo com uma mensagem para os colegas de sua turma, 
mande para a professora. 

• Escolha uma leitura e peça para alguém gravar você lendo, se não quiser em vídeo pode 
ser só áudio, mande para a professora. 

 
 

Em Matemática: 

 

• É importante assistir este vídeo, mas claro se tiver acesso a internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=-vBfTFg3YH4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vBfTFg3YH4


Dia 18/11 

Em Matemática 

• Vamos continuar o estudo das frações: 

 

b) Complete o quadro: 

 

 



• Resolva com atenção.  

Dica: divida pelo debaixo e o resultado multiplique pelo de cima. Exemplo: 

1 

3 de 42= 

42:3= 14  

14 x 1= 14 

 

Faça as contas de cada problema e as respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


