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Atividades de Língua Portuguesa  

20/10 

 Terça-feira  

1ºRegistrar o cabeçalho do dia 

2º Registrar as informações em seu caderno. 

Pessoas verbais e pronomes 
 

São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as 
pessoas do discurso. 

As formas eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós e vós são denominados 
pronomes pessoais, e indicam também o sujeito das frases às quais se referem 
Além dos verbos, os pronomes também se flexionam em pessoa. 
Pessoas verbais,  
1.ª pessoa: Indica quem fala  
2.ª pessoa: Indica com quem se fala  
3.ª pessoa: Indica de quem se fala  
 

 As pessoas do verbo variam em número, havendo três pessoas do 
singular (eu, tu, ele) e três pessoas do plural (nós, vós, eles). 

 1.ª pessoa do singular: eu - Indica que existe um emissor. 
2.ª pessoa do singular: tu - Indica que existe um ouvinte. 
3.ª pessoa do singular: ele - Indica que existe uma pessoa assunto. 

 1.ª pessoa do plural: nós - Indica que existe mais do que um emissor. 
2.ª pessoa do plural: vós - Indica que existe mais do que um ouvinte. 
3.ª pessoa do plural: eles - Indica que existe mais do que uma pessoa 
assunto. 

 
 
Pronomes possessivos: 
1.ª pessoa do singular (eu) - meu, minha, meus, minhas  
2.ª pessoa do singular (tu/você) - teu, tua, teus, tuas 
3.ª pessoa do singular (ele/ela) - seu, sua, seus, suas 
1.ª pessoa do plural (nós) - nosso, nossa, nossos, nossas 
2.ª pessoa do plural (vós / vocês) - vosso, vossa, vossos, vossas 
3.ª pessoa do plural (eles/elas) - seu, sua, seus, suas 
 
Pronomes demonstrativos: 



 
1.ª pessoa: este, esta, estes, estas, isto 
2.ª pessoa: esse, essa, esses, essas, isso 
3.ª pessoa: aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo  
 

3º ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO ÁPIS DE LÍGUA PORTUGUESA    

Executar com atenção a leitura e as atividades no livro didático 
páginas 128 até 135. 

Páginas: 128 e 129 – Ler com atenção as informações para realizar as atividades 
no próprio livro didático. Vamos retomar a página 128 PESSOAS DO VERBO. 
Página 129 exercícios 2,3 e 1,2 e o exercício 3 que consta na página 130. 
 
 Páginas: 130 e 131 – Pronomes pessoais e uso dos pronomes. Os exercícios 
1,2, 3 e número 2 páginas 131 realizar as atividades no próprio livro didático. Já 
o exercício 1 (a) da página 131 deverá ser realizado no caderno. 
 
 
Página: 132 Ler com atenção as informações da tabela e responder à pergunta 
(pessoal) no caderno. Registrar também no caderno o organograma HORA DE 
ORGANZAR O QUE ESTUDAMOS. 
 
Páginas: 133 até 135 – Ler com atenção as informações para realizar as 
atividades no próprio livro didático. 
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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA  

20/10 terça-feira   

 

1º Registrar o cabeçalho do dia  

2º ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA 

Executar com atenção a leitura e as atividades no livro didático 
páginas 145 até 147. 

Nas atividades destas páginas trabalharemos com a retomada de 
medidas de comprimento, massa e capacidade, estimativa e utilização de 
instrumentos de medida de unidades de medida convencionais mais usuais. Ler 
com muita atenção para realizar as atividades propostas. As respostas podem 
ser registradas diretamente no livro, caso haja necessidade de cálculos faze-los 
no caderno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


