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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira

18/5

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de Língua Portuguesa: Substantivo e Variedades linguísticas - livro Apis de
língua portuguesa páginas 67 até 70.
Matemática atividades com cálculo mental envolvendo as 4 operações.
Ed física: Professor DIOGO.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades
(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° Substantivos

SUBSTANTIVO é a palavra que designa o nome de algo.

SUBSTANTIVOS COMUNS
São aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com a

letra inicial minúscula.

Exemplo: árvore, lápis, caneta, nariz.



SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS
São aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com a letra inicial

maiúscula. São substantivos próprios nomes de cidades, pessoas, estados, ruas, países.

Exemplo: Raul, Cecília (substantivos próprios nomes de pessoas)
Londrina, São Paulo, Brasil, Argentina. (substantivos próprios, nomes de cidade, estado e
países)

Exemplos de substantivos próprios empregados em frases:

A Dinamarca é um dos países mais bonitos da Europa e um dos mais desenvolvidos do
mundo. (Dinamarca e Europa = substantivos próprios).

Ana e Lívia conversaram sobre diversos assuntos. (Ana e Lívia = substantivos próprios).

O Carnaval é a festa mais popular do Brasil. (Carnaval e Brasil = substantivos próprios).

VAMOS TREINAR!

RETOMANDO O Livro Apis de língua portuguesa

PÁGINA: 67 – Substantivos próprios e o uso da letra maiúscula. Leia com atenção as
informações da página para realizar as atividades.

Páginas: 68 até 70 – Realize atentamente a leitura e faça as atividades 1,2,3 e 4. As
respostas podem ser no próprio livro.



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

1 ) VAMOS CALCULAR!
OBSERVE O VALOR DE CADA FRUTA E DESCUBRA QUAL O RESULTADO FINAL. FAÇA O

CÁLCULO MENTALMENTE, MAS SE NÃO CONSEGUIR PODE FAZER AS CONTINHAS NO CADERNO.
(NÃO APAGUE - AS SE FIZER AS CONTINHAS)

2) Leia as pistas com muita atenção, faça os cálculos mentalmente  para completar a trilha.


