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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira

24/8

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: adjetivos e artigos, gênero e número
concordância com o substantivo.
Atividades de Matemática: cálculo mental envolvendo estratégias.
Aula de Educação Física com o profº 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.

Os substantivos são a classe de palavras variáveis que nomeiam o mundo. Objetos,
pessoas, fenômenos, sentimentos. Tudo que recebe um nome, é um substantivo.

Concordância nominal
É o nome que damos a relação entre substantivos e as palavras que caracterizam

esse elemento: artigos, adjetivos, numerais etc. Pode-se concordar em gênero e número
em uma oração ( FRASE).

Gênero
Várias são as palavras da língua portuguesa que podem ser expressas tanto na

forma masculina quanto na forma feminina, como por exemplo:
garoto – garota     cão – cadela...

Há aquelas também que apenas um artigo demarca o masculino e o feminino,
como é o caso de:
o artista – a artista...

Número
Como você sabe, muitas delas podem ser pronunciadas no singular, mas também

podem ser pluralizadas, como é o caso de:

https://comunidade.rockcontent.com/frase-oracao-e-periodo/


menino – meninos / livro – livros
Algumas, basta acrescentarmos o “s”, como essas do exemplo, outras temos que

acrescentar a terminação “-ães”, como é o que ocorre em pães; em outras, a terminação
“-ões”, como em balões, e por aí vai.
- Como pôde perceber, a flexão de número diz respeito ao singular e ao plural.

- REESCREVA AS PALAVRAS PASSANDO DO MASCULINO PARA O FEMININO.



SUBSTITUA OS SÍMBOLOS POR LETRAS E FORME O FEMININO DE:

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO, SUBLINHE OS SUBSTANTIVOS
MASCULINOS E FEMININOS E DEPOIS REESCREVA O TEXTO DESTACANDO - OS
DE VERMELHO.



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

Terça- Feira

24/8

DESAFIO MATEMÁTICO

Observe com atenção os números que constam na faixa, eles são os resultados das
perguntas abaixo. Calcule mentalmente e registre a sua resposta.


