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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira

25/5

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 livro Ápis páginas 73 até 76 separação de sílabas na
escrita.
Atividades de matemática, cálculos.

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° Língua Portuguesa.

Separação de sílabas na escrita.

Primeiro, só para relembrar: uma sílaba é um trecho da palavra que pronunciamos com uma só
emissão de voz.



Ao mudar de linha, devemos dividir as palavras quebrando numa das sílabas e colocando na primeira
linha um hífen, e escrevemos o final da palavra na linha inferior.

EXEMPLO DE SEPARAÇÃO DE SÍLABAS NA ESCRITA

Lembrar que os dígrafos rr, ss, sc, sç e xc devem ficar em sílabas separadas.
No caso da regra de divisão silábica de dígrafos que não se separam e pertencem a uma única sílaba

podemos incluir palavras com lh, palavras com ch, palavras com nh, 

Página: 73- Palavras em jogo, leia com atenção os textos e observe as linhas marcadas.

Páginas: 74 até 76- Faça a observação das atividades e após leia com muita atenção antes de realizar os
exercícios 1,2,3 e 4. As respostas poderão ser no próprio livro.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

Terça- Feira

25/5

COMPLETE O QUADRO ABAIXO COM OS NÚMEROS DE 1 A 9 SEM REPETILOS, DE
MODO QUE QUALQUER DIREÇÃO ( vertical, horizontal ou diagonal) o resultado obtido tenha sempre
o mesmo valor. = 15.


