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Leia atentamente o quadro abaixo e siga as orientações para que sua atividade seja só sucesso.

Algumas vezes você terá que fazer uma breve pesquisa para responder. Não se assuste com isso. Pesquisar faz

parte do aprendizado.

Procure usar suas palavras para responder as questões. Isso demonstra que você realmente entendeu o que pede o 

exercício, além de ampliar o seu vocabulário.

Observe atentamente todos os materiais disponibilizados para auxiliar os seus estudos: Vídeos no Youtube/  Tutoriais 

explicativos/ Áudios de sua professora.

Não se esqueça: Sua professora está sempre disponível, dentro do horário de aula, para tirar as suas

dúvidas. Não deixe de perguntar. E depois que terminar envie as fotos de suas atividades pelas plataformas

combinadas com sua professora.

Conteúdos contemplados:

Português: Diferenças entre fala e escrita/ Discurso oral/Análise de Crônica.

Matemática: Medidas de comprimento e massa/ Cálculos exatos e estimados/ Números na reta/

Uso da calculadora.

Bom trabalho!

Profªs Alesandra, Andréa e Jussara.



PROPOSTA 1 – LIVRO ÁPIS DE LÍNGUA PORTUGUESA – 3 aulas.

Páginas: 48 – A conversa na narrativa : a fala e a escrita.

 Reflexão sobre a diferença entre a fala e a escrita:

Página 48 - Questões 1, 2 e 3 – responder no livro.

Página 49 – Todas as questões podem ser respondidas no livro.

Página 50 – Questões (c) referente à página anterior e 6 – podem ser respondidas no livro. Já a questão 7 será

feita seguindo a proposta abaixo e será feita no caderno:

As crônicas são textos que têm uma intenção humorística e também de apresentar uma crítica a algum

comportamento ou situação. A crônica Comunicação traz uma situação em que o cliente quer comprar algo mas

não sabe o nome e o vendedor na intenção de atende-lo bem fica tentando adivinhar. Mas essa ideia de nome aos

objetos já trouxe muita confusão para uma menina que gostava de falar “Palavras, palavrinhas e palavrões” . Ouça

a história dessa menina clicando na capa do livro

A menina da história criou um nome muito estranho e que servia para “qualquer coisa”.

Agora, você ilustrará o que poderia ser, na sua opinião um “cusfósfos”.

https://www.youtube.com/watch?v=EB9vNy3_WP4


PROPOSTA 2 – LIVRO ÁPIS DE MATEMÁTICA – 2 aulas.

Página 44 – Medidas de comprimento:

 Questões 1, 2, 3 e 4 – Todas serão feitas no livro.

Página 45 – Medidas de massa:

•Questões 1, 2 ,3 e 4 – Todas serão feitas no livro.

Página 46 – A região Norte e alguns números:

Questões (a) e (b) - Feitas no livro analisando a tabela.

•Questões (c) primeiramente estime o valor e depois use a calculadora para encontrar o valor exato.

Questões (d) e (e) – Utilize o caderno para fazer os cálculos e registre os resultados no livro.

Página 47 – Maíra e sequências numéricas:

Questões 1, 2 e 3 – Todas feitas no livro.

Página 48 – Pequenos munícipios:

Leitura da tabela para responder todas as questões no livro.

Página 49 – Números da região Nordeste:

Análise da tabela para responder a questão 1- (a).

Uso da calculadora para a questão 1 – (b).

•Questão 2 – Em seu caderno, construa uma tabela que apresente as capitais dos estados do Nordeste e a

população de cada uma delas segundo o Censo de 2010 feito pelo IBGE.

Clique na imagem a frente e faça sua pesquisa.

Clique na balança e assista ao vídeo

Clique na régua e assista ao vídeo

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_capitais_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/jdD9brvIF1k
https://www.youtube.com/watch?v=HXzOa6t3dNU&t=9s

