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                                       AGORA VAMOS FAZER OS EXERCÍCIOS! 

 
1) Dentre os significados de “flamejante” podemos dizer que: 
(    ) A fogueira estava brilhante. 

(    ) A fogueira ardia em chamas. 

(    ) A fogueira estava vistosa. 

 

2) Responda:  
a) Qual é o assunto principal do texto? 

__________________________________________________________________ 

b) Que outro título você daria ao texto? 

__________________________________________________________________ 

 

3) O momento do dia em que se passava os fatos narrados foi: 

(    ) durante a manhã 

(    ) durante a tarde 

(    ) durante a noite 

(    ) no decorrer do dia todo. 

 
4) Retire do texto substantivos comuns de acordo com a letra inicial abaixo: 

a - __________________                             b - __________________ 

e - __________________                             f- ___________________ 

l - __________________                              t - ___________________ 

 
5) Complete as frases com substantivos próprios: 

a) _________________ se vestiu para participar da quadrilha em sua escola.  

 b) Ao chegar na festa junina, _________________ encontrou com seus colegas e 

foram comprar pipoca. 

c) ________________ e _________________ estavam brincando na barracada 

pescaria. 

d) _________________ comprou pastel, bolo de cenoura, pipoca e canjica e dividiu 

com a sua amiga _________________. 
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1) Assistir o vídeo antes da aula “Idade dos metais" 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fazer a leitura da página 219 e os exercícios das páginas 220 e 221. 

3) Roda da conversa  

4) Enviar para o e-mail da professora as atividades 
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ATENÇÃO AO ROTEIRO 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=U2ZLTazUy2M
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