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Consolidação de conteúdo 

 

Segunda-feira 

                     

Orientações: 

 Em seu caderno, usando letra cursiva, faça o cabeçalho. 

 

 

 

 Agora copie o texto explicativo “Encontro vocálico”, em seguida as 
questões. 

 Deixe o seu caderno organizado, faça a cópia desta atividade antes da aula 
síncrona, via Google Meet. 

 

ENCONTRO VOCÁLICO 

Encontro vocálico: é quando duas ou mais vogais estão juntas na mesma 

palavra. Exemplo: voar, igual, perguntou.  

 

Temos três tipos de encontros vocálicos: 

- Ditongos: encontro de duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. 

Exemplo: leite, balão, estouro. 

 

- Hiato: encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. 

Exemplo: miolo, saúde, luar. 

 

- Tritongo: é o encontro de três vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. 

Exemplo: Paraguai, saguão. 
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Prontos para o 2º bimestre? 
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 Agora vamos treinar! 

1- Circule os encontros vocálicos das palavras abaixo: 

 

 

 

 

2 – Escreva quatro palavras com encontros vocálicos (diferentes). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 Segunda-feira 

 

 

 Valor posicional;  
 Composição e decomposição; 
 Leitura e escrita de números naturais de até 06 ordens.                                                  

 

                                                                 
                           Para a aula de hoje, tenha em mão as cartelas numéricas de 0 a 9. 

  

 

 

Hoje tem desafio!! 

Em seu caderno, escreva e responda as questões abaixo: 

1) Usando suas cartelas, escolha 6 algarismos e construa o menor número de 6 ordens. 

a) Qual o número você formou?  

_____________________________________________________________________________ 

b) Quantas ordens e quantas classes compõem o seu número? 

_____________________________________________________________________________ 

c) Escreva por extenso o número formado. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2) Usando suas cartelas, forme o maior número de 5 ordens com números distintos em que o 
algarismo 3 ocupa a ordem das centenas e o 9 ocupa a 1ª ordem. 

______________________________________________________________________________ 

3) Usando suas cartelas, forme um número com 3 ordens e preencha a tabela de decomposição  
abaixo: 
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Orientação:  


