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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira

22/6

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 coletivo, livro didático páginas 95 e 96.
Atividade de matemática: contagem e cálculos de multiplicação, divisão e adição.
Aula de Educação Física com o 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° Língua Portuguesa.

Registre as informações em seu caderno.

SUBSTANTIVO COLETIVO

O substantivo coletivo é o nome comum que se dá a um conjunto de seres ou
coisas da mesma espécie. O substantivo coletivo costuma estar em sua forma no
singular, embora designe um conjunto de múltiplos seres ou de coisas.

EXEMPLO:

Substantivos coletivos de pessoas

Coletivo Conjunto de

bando, corja, quadrilha ladrões

associação, clube, comício,
sociedade pessoas reunidas para fim comum

auditório espectadores

banca examinadores

banda, orquestra músicos

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/substantivo-comum.htm


batalhão, tropa soldados

caravana viajantes

Substantivos coletivos de animais

Coletivo Conjunto de
Alcateia lobos

Bando Aves ou pássaros

Boiada boi

Capela macacos

Cardume Peixes

Colmeia ou enxame De abelhas

Matilha Cachorros ou cães

Substantivos coletivos de plantas, frutas e alimentos

Coletivo Conjunto de

cacho, penca bananas, uvas

flora plantas de uma mesma região

réstia cebolas, alhos

herbário plantas para exposição ou estudo

ramalhete flores

Substantivos coletivos de objetos

Coletivo Conjunto de

molho chaves

arquipélago ilhas

biblioteca, pilha livros

constelação estrelas

feixe, fileira lenha, capim

galeria quadros, estátuas

4° LEIA COM ATENÇÃO OS CONJUNTOS E OS SUBSTANTIVOS COLETIVOS E
FAÇA UM (X) NO COLETIVO CORRETO.



5° Livro didático Ápis de língua portuguesa páginas 95 e 96.

Página 95 – Faça a leitura com atenção dos substantivos coletivos.

Página 96 – Leia com atenção as informações para realizar as atividades 1 e 2. As
respostas podem ser registradas no próprio livro didático.

Matemática
Leia atentamente a situação problema abaixo, para resolvê- lo siga as pistas faça todos
os cálculos em seu caderno e descubra qual a quantidade de goiabas que a Magali levou
para sua mãe.


