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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira
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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, Verbos
Atividades de matemática fração
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

Vamos estudar pessoas do verbo?

Pessoas verbais, também chamadas de pessoas gramaticais ou pessoas do
discurso, indicam a posição de uma pessoa na comunicação.

As pessoas do verbo variam em número, havendo três pessoas do singular (eu,
tu, ele) e três pessoas do plural (nós, vós, eles).

1.ª pessoa do singular: eu - ex:  eu canto
2.ª pessoa do singular: tu – ex: tu cantas
3.ª pessoa do singular: ele - ex ele: canta

1.ª pessoa do plural: nós – ex: nós cantamos
2.ª pessoa do plural: vós - ex: vós cantais
3.ª pessoa do plural: eles - eles cantam

Acesse o link para ter mais explicações.
https://www.youtube.com/watch?v=jqNQo_vNJQY

ATIVIDADES

NO LIVRO DIDÁTICO ÁPIS PÁGINAS 126 A 130
Página:126 - Leia com atenção a Carta enviada por Sam a Senhora Leroy

https://www.youtube.com/watch?v=jqNQo_vNJQY


Páginas: 127 – Verbo como marcador de tempo, faça atentamente a leitura de todas as
informações da página e responda os exercícios 1, 2 e o exercício 3 que consta na página
128.
Página:128 até 130 Pessoas do verbo. Após ler com atenção todas as informações das
páginas, faça os exercícios 1,2,3 e 1,2 e o exercício 3 que consta na página 130
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4° RELEMBRANDO FRAÇÕES

Acesse o link para obter mais explicações e relembrar.

https://www.youtube.com/watch?v=u3XDfRVGGBc

https://www.youtube.com/watch?v=4OTuvoFvAC0

https://www.youtube.com/watch?v=u3XDfRVGGBc
https://www.youtube.com/watch?v=4OTuvoFvAC0

