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ASSISTA O VÍDEO, SE TIVER ACESSO A INTERNET. VOCÊ VAI VER E OUVIR UMA MÚSICA SOBRE A HISTÓRIA DE NOSSO MUNICÍPIO. O 

HINO NÃO É OFICIAL, MAS REPRESENTA O NOSSO SENTIMENTO POR ESTE LUGAR EM QUE VIVEMOS! 

https://www.facebook.com/jabora.municipio/videos/952474991467063/ 

https://www.facebook.com/jabora.municipio/videos/952474991467063/
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31 DE AGOSTO 

MATEMÁTICA  

 Vamos começar o dia com a leitura e observação do exemplo abaixo: 

 

É COM VOCÊ AGORA: 

 

 Crie suas próprias contas de multiplicar ou peça para alguém preencher com números e você resolve: 
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 PORTUGUÊS 

 Leia a explicação sobre os sinais de pontuação, para você relembrar: 

 

 
 

 

     
           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________     
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01 DE SETEMBRO 

PORTUGUÊS 

 Observe que no texto abaixo estão faltando algumas letras dentro das palavras. Você precisa identificar se a 

palavra é escrita com V ou F. Vamos tentar fazer. Lembre-se ou é com V ou é com F: 

 

 

 Procure abaixo palavras com F ou com V: 
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MATEMÁTICA  

 

 Hoje nós vamos estudar sobre Geometria. Leia o texto abaixo: 

 

 

a) Circule de azul o objeto que lembra uma esfera. 

b) Circule de vermelho o objeto que lembra um cilindro. 

c) Circule de verde o objeto que lembra um cubo. 

d) Circule de preto o objeto que lembra um paralelepípedo. 

 

 Observe a imagem abaixo com atenção: 

 

 

 

 Leia as frases e marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas: 

 

(___) O objeto B é uma esfera. 

(___) Os objetos A e D são iguais. 

(___) O objeto H é um paralelepípedo assim como o objeto G. 

(___) O objeto J é uma pirâmide. 

(___) Há 3 cilindros sobre a mesa. 

(___) O objeto E é um cone. 
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02 DE SETEMBRO 

PORTUGUÊS 

 Esse poema é muito legal. Leia pelo menos 2 vezes, fazendo a pontuação correta: 

 

 Após ler o texto responda: 

1. Qual o assunto desse poema? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. De acordo com o poema, o que é difícil de crer? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Que ato errado o gato praticou no poema? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Que precaução o gato tem antes de comer algo? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Como a temperatura da comida deve estar para o gato comer? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/06/Atividade-poema-portugues-pet-mg.png
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6. Leia. 
Leia a frase e depois responda: “E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar?” 
 
a) A quem se refere a palavra ele? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) A quem se refere a palavra ela? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Esse poema foi publicado: 
( ) Em um site. 
( ) Em um jornal. 
( ) Em um livro. 
( ) Em uma revista. 
 
8. Para que serve um poema? 
( ) Ensinar o leitor a preparar um alimento. 
( ) Entreter e divertir o leitor. 
( ) Anunciar a venda de um gato. 
( ) Divulgar informações científicas. 
 
9. Marque a dupla de palavras que NÃO é uma rima presente no poema. 
( ) Normal e afinal. 
( ) Almofada e errada. 
( ) Crer e saber. 
( ) Sabia e ia. 
 
10. Marque a lista que apresenta somente palavras trissílabas (PALVRAS COM 3 SÍLABAS): 
(  ) Verdade, esconder, mija. 
(  ) Errada, normal, almofada. 
(  ) Afinal, esfriar, comida. 
(  ) Antes, gatinho, fala. 
 
11. Leia a frase: “Dizem que gato não pensa, mas é DIFÍCIL de crer.” 
Qual palavra poderia substituir a palavra destacada mudando o sentido da frase? 
( ) Trabalhoso. 
( ) Fácil. 
( ) Custoso. 
( ) Complexo. 
 

MATEMÁTICA  

 Resolva desenhando. Lembre-se que você vai dividir: 
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03 DE SETEMBRO 

 

MATEMÁTICA  

 Seu João tem uma barraca na feira onde vende o quilo da maçã por R$ 4,50. Veja as maçãs colocadas à venda: 

 
a) Quantas maçãs há em cada linha? 
 
b) Quantas maçãs há em cada coluna? 
 
c) Quantas maçãs foram colocadas à venda? Faça a conta de multiplicar: 
 
 
 
d) Na próxima semana, seu João pretende colocar à venda o triplo de maçãs. Quantas maçãs ele colocará à venda? 
Lembre-se que o triplo é vezes 3 

 

 

PORTUGUÊS 

 Treine sua leitura com palavras que                                   * Complete as palavras abaixo com F ou V: 

usam F ou V: 

       

 Escolha uma palavra com F e outra com V, e forme uma frase para cada uma: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/08/Atividade-matematica-multiplicacao-por-4-habilidade-quadricular-EF03MA07.png
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04 DE SETEMBRO 

MATEMÁTICA  

 Em Geometria. Leia com atenção: 

       

 Resolva:  

 

    

 

 

 Resolva mais uma atividade: 

                  

 Escreva nomes de utensílios existentes em sua casa que tenham o formato de figuras planas como: 

CÍRCULO:_______________________________________________________________________ 
QUADRADO:____________________________________________________________________ 
RETÂNGULO:____________________________________________________________________ 
TRIÂNGULO:____________________________________________________________________ 
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PORTUGUÊS 

 Para refletir. Leia com atenção: 
 

 

 

 

 Existem apelidos carinhosos e apelidos que machucam: 

a) Você conhece alguém que tem um apelido que goste? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

b) Você conhece alguém que tem um apelido que não gosta? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

c) Alguém já colocou apelido em você? Você gostou ou não? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

d) O que podemos fazer para conviver bem com as pessoas? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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07 DE SETEMBRO 

MATEMÁTICA  

 Em Geometria. Assista o vídeo se tiver acesso da internet: https://www.youtube.com/watch?v=BDstLnJJS24 

 Faça a leitura do texto abaixo: 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Sólidos geométricos são figuras que apresentam altura, comprimento e largura. Os nomes dos sólidos 

geométricos são dados, geralmente, a partir de sua característica determinante. Seja em relação ao número de faces que 

o compõe, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. 

 

Só para você saber: Os sólidos geométricos são compostos por três elementos fundamentais: 

Faces - cada uma das faces do sólido. 
Arestas - retas que unes os lados do sólido. 
Vértices - ponto de união das arestas. 

 
 Encontre o nome dos sólidos geométricos no caça–palavras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDstLnJJS24
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PORTUGUÊS 

 Leia com atenção o texto e responda as questões sobre ele: 

APOSTA 

Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia ela entrou no ônibus carregando uma cesta. 

O cobrador ouviu um barulho e perguntou-lhe: 

-A senhora  está levando uma galinha na cesta? 

Amélia pensou, pensou e respondeu: 

-Hum...Galinha? Não...Não há galinha nenhuma na cesta. 

O cobrador insistiu tanto que Amélia resolveu fazer uma aposta: 

-Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus... Se não for eu viajo de graça. 

-Muito bem!-disse o cobrador confiane.-Concordo!  

Amélia então, levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito: 

-Cocorocó!... 

-Viu só! Eu disse que não era galinha! 

O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. 

                                                                                    Adaptação de conto popular 

 

Interpretação: 

1- Qual o nome do personagem principal? 

______________________________________________________________________________________ 

2-Qual a profissão do outro personagem? 

_______________________________________________________________________________________ 

3-Quantos parágrafos tem o texto? 

______________________________________________________________________________________ 

4-Onde se passa a história? 

_______________________________________________________________________________________ 

5- Qual foi a aposta feita entre a velhinha e o cobrador? 

_______________________________________________________________________________________ 

6- Quem venceu a aposta? 

_______________________________________________________________________________________ 

7- Qual seria o prêmio para quem venceria a aposta? 

_______________________________________________________________________________________ 

8-O que dona Amélia levava dentro da cesta? 

_______________________________________________________________________________________ 

9-Escreva a sua opinião sobre Amélia, o cobrador e sobre a situação vivida por eles na história. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10-Represente a história com desenhos: 
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08 DE SETEMBRO 

MATEMÁTICA  

 Lembre-se do que já estudou nas aulas passadas sobre Geometria ou peça ajuda se não souber resolver a 

atividade abaixo: 

 

 Hora de demostrar o artista que você é: Use 10 círculos e crie uma obra de arte. Não pode ser igual ao exemplo. 

Observação: RECORTAR E COLAR FORMANDO A SUA OBRA DE ARTE. 
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ESSE TEXTO É PARA PENSARMOS UM POUCO SOBRE O AMOR  

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 



16 
 

09 DE SETEMBRO 

PORTUGUÊS 

 Hoje seu trabalho será ler a história, entender e escrever a parte do meio que falta: 
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MATEMÁTICA  

 

 
1- Veja o preço de alguns brinquedos à venda em uma loja e responda as perguntas a seguir: 

 

 
 

 

O senhor Silvio comprou as três bonecas. Quanto ele gastou? 

 

 

 

 

Dona Ângela tem 500 reais e quer comprar 2 brinquedos. Se ela comprar a bicicleta, poderá comprar outro 

brinquedo? Qual? 

 

 

 

 

Gustavo tem 150 reais. Quanto falta para ele comprar o videogame? 

 

 

 

 

Calcule a diferença de preço da boneca mais cara e o preço da boneca mais barata. 

                                                      216 

                                                 -   187 

 
 

 

Quantos reais o videogame custa a mais que o autorama? 

                                                 209 
                                                        -    99 
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10 DE SETEMBRO 

PORTUGUÊS 

 Hora de concentração para decifrar o texto. Escreva-o nas linhas abaixo: 

 

Traduza ao lado, se não conseguir resolver ligue para sua professora. 

 

 Este bilhete está escrito de forma estranha. Para você decifrá-lo é preciso descobrir a palavra escondida entre as 

letras. Vamos lá, você consegue. Dica: a primeira palavra é PAQUITA 

 

 Reescreva o bilhete abaixo na letra cursiva: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA  

 Leia com atenção e veja como se faz uma divisão:      
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11 DE SETEMBRO 

HOJE OS PARABÉNS SÃO PARA O NOSSO MUNICÍPIO!!! 

 

 

 Então, capriche numa linda frase que fale sobre o nosso MUNICÍPIO: O que queremos desejar para todas as 

pessoas que aqui vivem: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Quantos anos faz que o nosso Município foi criado? Pesquise com sua família, assim descobrirá quantos anos 

Jaborá está fazendo no dia 11/09: 
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14 DE SETEMBRO 

 Em Natureza e Sociedade. Leia com atenção: 

Os diferentes lugares do nosso Município 

      Desde o momento em que nascemos passamos a frequentar diferentes lugares como a nossa casa, a rua, o bairro 

onde moramos, a escola, outros bairros da cidade, os lugares de lazer como praças, parques, cinemas, clubes, etc.  

Em cada um desses lugares aprendemos coisas novas, seja brincando, estudando, aprendendo a partir de tarefas 

domésticas, ou aprendendo com pessoas a nossa volta, é desse modo que aprendemos novos conhecimentos e novas 

experiências em nosso dia a dia.  

a) Quais os diferentes lugares você costuma frequentar?   

 (   ) sítio   (  ) clube   (   ) praia   (   ) casa de parentes   (   ) igreja    (   ) parques      (   ) ginásio de esportes 

b) Em qual desses lugares você mais gosta de ir? Por quê?  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

c) Existem muitos lugares no mundo todo.... Qual lugar mais longe de sua casa você já foi?  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________    

d) Qual meio de transporte você utilizou?  

______________________________________________________________________________ 

 

 Leitura informativa: 
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 Pesquise com sua família que tipo de transportes temos em JABORÁ, resolva com desenhos ou colagem: 
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15 DE SETEMBRO: 

MATEMÁTICA  

 Hoje é dia de multiplicar: 

1. Observe as ilustrações e complete o resultado. Cuidado com a leitura das expressões: 
a) Cada buquê é formado por 3 rosas, quantas rosas terá 4 buquês? 

 
Temos:   3 + 3 + 3 + 3 = 12               ou             4 x 3= 12 
(Lemos: quatro vezes o número três)                      (quatro vezes o número três) 
 
b) Quantas patas tem 4 cachorros, sabendo que 1 cachorro possui 4 patas.

 
Temos:  4 + 4 + 4 + 4 = _____           ou               4 x 4 = ______ 
(Lemos: quatro vezes o número quatro)                (quatro vezes o número quatro) 
 
 
c) Cada aluno ganhou 4 picolés, quantos picolés ganharam 5 alunos. 

 
Temos:   4 + 4 + 4 + 4 + 4 = _____              ou               4 x 5 = ______ 
(Lemos: cinco vezes o número quatro)                      (cinco vezes o número quatro) 
 
 

d) Quando precisamos somar agrupamentos de números iguais usamos a multiplicação. 
 

  
Temos: 3 + 3 =  ____      ou       2 x 3 = ____                    Temos:  3 + 3 + 3 = ___     ou    3 x 3 = ___ 
(Lemos: duas vezes o número três)                                        (Lemos: três vezes o número três)    
 
 

 

                            
 
Temos: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ____   ou    5 x 2 = ___                Temos: 6 + 6 + 6 =____  ou   3 x 6 = ___          
 (Lemos: cinco vezes o número dois)                                      (Lemos: três vezes o número seis) 
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PORTUGUÊS 

 Capriche na leitura abaixo: 
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 Um pouco de informação: Sabemos que o trigo é importante para fazermos muitas comidas. Observe na sua 

casa onde a farinha de trigo é utilizada e anote aqui, se quiser desenhar também pode: 

 
 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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16 DE SETEMBRO 

MATEMÁTICA  

 

 Leia com muita atenção, resolva e faça a resposta de cada problema. Vamos lembrar da adição +  e da  

subtração - : 

 

 

1- Luciana está lendo um livro que tem 284 páginas, faltam ainda ler 62 páginas. Quantas páginas ela já leu? 

 

 

 

2- Manuel tinha uma centena e meia de bolas de gude. Perdeu 75 bolas no jogo. Com quantas bolas de gude 

Manuel ficou? 

 

 

 

3- Numa granja foram vendidos 563 ovos no sábado e 754 no domingo. Quantos ovos foram vendidos nessa 

granja? 

 

 

 

4- Um fazendeiro vendeu 1.472 cabeças de gado no mês de julho e 824 cabeças no mês de agosto. Quantas 

cabeças de gado vendeu nos dois meses? 

 

 

 

5- Numa fábrica de bolos foram feitos três centenas e meia. Já foram vendidos 185. Quantos bolos ainda restam 

para vender? 

 

 

 

       6- Substitua a por um número e complete a conta: 
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PORTUGUÊS 

 

 Hoje também é dia de leitura: 
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17 DE SETEMBRO 

Amiguinho/amiguinha, hoje você vai testar se já sabe tabuada. Veja a conta e ache o seu resultado. 

Faça primeiro com lápis de escrever. Quando achou o resultado de todas as contas, pegue uma tabuada completa e 

corrija. Depois disso, pinte os resultados: 

 

 Em Natureza e Sociedade, vamos relembrar alguns assuntos. Qualquer dúvida, peça ajuda para a professora ou 

aos pais. 

 Leia o texto abaixo: 

O Habitat dos Animais 

Habitat é um termo bastante utilizado em Ecologia e diz 

respeito ao local onde uma determinada espécie vive e 

desenvolve-se, ou seja, o habitat é o ambiente propício para 

que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. 

Cada espécie vive em um habitat específico. Segundo o 

projeto Tamar, a tartaruga-verde, por exemplo, possui como 

habitat as águas costeiras com muita vegetação, ilhas ou 

baías. Isso quer dizer que é nesse local que a tartaruga-verde 

consegue as condições adequadas para sua sobrevivência. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-habitat.htm 

O que é habitat? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-habitat.htm
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1 – Escreva o nome de cada um dos animais abaixo e classifique-os em vertebrado e invertebrado: 

 

(  ) vertebrado 

(  ) invertebrado 

    

(  ) vertebrado 

(  ) invertebrado 

 

     

 

 

(  ) vertebrado 

(  ) invertebrado 

 

 

(  ) vertebrado 

(  ) invertebrado 

 

 

(  ) vertebrado 

(  ) invertebrado 

 

2 – São animais vertebrados que tem o corpo coberto de penas. Possuem bico e asas. 

(A) Aves               (B) Mamíferos              (C) Repteis.          (D) Anfíbios. 

3 – São animais vertebrados que tem o corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças. 

(A) Aves               (B) Mamíferos              (C) Repteis.          (D) Anfíbios. 

4 – São animais que mamam, isto é, se alimentam do leite da mão durante algum tempo, após seu nascimento: 

(A) Aves               (B) Mamíferos              (C) Repteis.          (D) Anfíbios. 

 

 

5- Complete corretamente as lacunas das frases com as palavras do retângulo.  

 

 

 

 

a) As _____________________ são animais invertebrados que produzem mel. 

 

b) A _______________________ é um animal invertebrado encontrado debaixo da __________________. 

 

c) O ____________________ e a lua são animais _____________________ que vivem na água.  

 

6- Os animais podem viver em diversos ambientes. Quem vive nos ambientes abaixo. 

 

 

 

 

a) Frio - ________________________________ 

 

b) Floresta - _____________________________ 

 

c) Úmido - ______________________________ 
 
 

Minhoca – abelhas – invertebrados – polvo – terra 

Macaco - pinguim - sapo 
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7– Observe a planta, identifique suas partes.  

 

 Neste quadro, preencha com escrita ou desenhos, como nós seres humanos e os animais, nos beneficiamos das 

partes das plantas: 

 

Folhas Flores Frutos Raízes Tronco/caule/cascas 

Oxigênio  

Chá de folha de 

laranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento das 

abelhas 

Ameixa 

 

Chá de raiz de 

gengibre 

Construção de casas 
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18 DE SETEMBRO 

MATEMÁTICA  

 Capriche na leitura dos problemas, faça a conta e a resposta: 

 

 1-Roberto tem 689 figurinhas em seu álbum e seu irmão Alberto tem 

456. Quantas figurinhas têm os dois juntos? 

 

2-Uma costureira fez 460 camisas para uma escola de samba e depois fez mais 

295. Quantas camisetas ela fez ao todo? 

 

3-Um sorveteiro saiu de casa com 655 picolés. Ele vendeu em um dia 343. 

Quantos picolés ainda sobraram? 

 

4- Luiz plantou em sua fazenda 534 pés de laranjeiras. Morreram 123. Quantos 

pés de laranjeiras ficaram? 

 

5- Se um celular pode ser comprado em 4 vezes de R$ 175,00. Qual será o preço 

do celular? 

 

6-Uma caixa de chocolate custa R$ 7,25. Quanto custará 5 caixas?  

7-Dona Alice , distribuiu igualmente 88 livros entre 4 prateleiras. Quantos livros 

cada uma recebeu? 

 

 

 Em Português, treine sua letra cursiva copiando as frases sempre na linha abaixo. Algumas letras são um pouco 

diferentes daquelas que nós usamos, mas não tem problema.  
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 Preencha os ramos da ÁRVORE DOS VALORES com frases que demonstram sua ESPERANÇA e suas ATITUDES por 

um mundo MELHOR. Depois deixe sua árvore mais bonita ainda pintando!!! 

 

PARABÉNS, VOCÊ CONCLUIU MAIS UMA ETAPA!!! 

ESTUDE, BRINQUE, AJUDE SEUS PAIS!!! 

LOGO ESTAREMOS JUNTOS!!!   COM CARINHO, SUA PROFESSORA!!! 

 


