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 -Atividade sócio emocional “Pó mágico” 

1º- Vamos fazer um momento de relaxamento, fechem os olhos, inspirem e expirem. Sintam o 
movimento da barriga ao respirar. 2 a 3 min. 

2º- Vamos fazer uma viagem, deitem-se no chão e vou jogar um pó mágico em quem estiver 
deitado (imaginário) 

3º - Imagine que você está entrando em uma nave que pode te levar a um lugar encantado. 
Imagine como seria esse lugar. O que tem nesse lugar? Se você pudesse levar alguém, iria com 
quem? Imagine você entrando na nave. Qual a cor dela? Ela é grande ou pequena? Que nome 
daria a sua nave. Imagine a nave subindo, e lá de cima olhe para baixo. O que você vê? 
Pássaros, mar, floresta, flores, casas, animais. A nave começa a descer, pousa no lugar que 
você escolheu. Observe o lugar. O que tem de legal nesse lugar. Um escorrega gigante? Uma 
piscina? Uma praia? Um parque de diversões? Qual desses lugares você escolheria para 
brincar.   

4º - Agora você vai criar um trabalho artístico para representar o que você imaginou, sentiu e 
pensou durante essa viagem. Você pode usar papel, lápis de cor, colagem, materiais recicláveis 
e outros para fazer esse trabalho. (Para casa, entrega dia 23/10/2020).  

-Livro Ápis – Língua Portuguesa -. Página 235 – Hora de organizar o que estudamos. 

Complete o esquema com os advérbios e locuções adverbiais e copie-o no seu caderno. 

Nosso livro de matemática -. Página 235 – Atividade 1 - Leia o texto, observe as placas das 
cidades. Metade da população de cada cidade são crianças, calcule 50% de cada uma (50% = a 
metade) - Atividade 2 – Na cidade Mar Azul há 50000 habitantes, calcule as preferencias de 
sabonetes das pessoas da cidade. Faça o cálculo de porcentagem: 

 25% de 50000 pessoas preferem flores do campo= 

50% de 50000 pessoas preferem jasmim= 

10% de 50000 pessoas preferem pitanga= 

15% de 50000 preferem de rosas=   

-Pagina 236 – Observe o gráfico de setores, a legenda e  calcule  as porcentagens pedidas nas 
questões. 

-Página 237 – Observe o quadro da horta, as cores e legumes. Conte cada cor e marque em 
porcentagem. 


