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Atividades para segunda-feira (13 de abril de 2020)  

Professora Andreia 

 

Língua portuguesa  

 

Você sabe o que é uma carta de reclamação? 

https://www.youtube.com/watch?v=AuiWm25RR10 (acesso em 08/04/2020) 

 

Às vezes acontecem algumas situações em que precisamos escrever uma 
carta de reclamação, seja para reclamar de um produto que recebemos com 
defeito, um serviço que não foi prestado corretamente, uma empresa que faz 
muita poluição e outros casos. 

A carta de reclamação é diferente das cartas que escrevemos para nossos 
amigos e familiares, pois não conhecemos o destinatário, não temos intimidade, 
por isso ela deve ser escrita de maneira formal. 

 

Com atenção, leia a página 76 e faça os exercícios até a página 78. 
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 Matemática 

Figuras geométricas espaciais e sólidos geométricos. 

Vamos aprender? 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U (acesso em 08/04/2020) 

Você certamente já brincou com pecinhas de montar, de madeira ou de 
outro material. Já percebeu que as pecinhas são figuras geométricas? 

Algumas são figuras geométricas planas, como essas: 

Mas com elas também podemos 
formar sólidos geométricos como o quadrado. 

Outras também trazem formas geométricas espaciais, vamos ver? 

                                          

 

 

 



 

 

Neste podemos encontrar as mais diversas formas geométricas.  

 

Agora vamos trabalhar? 

Pesquise e desenhe: 

Esfera: 

Cone: 

Prisma: 

Cilindro: 

Pirâmide: 

Cubo: 

Paralelepípedo:  

 

Faça seu próprio paper toy, acesse o endereço abaixo e siga o passo a 
passo, preste atenção em cada dobradura e depois escreva quais formas 
geométricas você usou para fazer seu boneco. 

https://www.youtube.com/watch?v=QictjCtx-uo (acesso em 08/04/2020) 
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História 

A descoberta do Mundo 

As grandes navegações 

As grandes navegações formam o movimento de saída ao mar 
desconhecido, feitos principalmente por Portugal e Espanha, com o objetivo de 
chegar até o Oriente em busca de especiarias, ouro, diamante e escravos. 
Porém naquela época navegar por mares desconhecidos não era assim tão fácil, 
algumas histórias relatavam a existência de monstros marítimos que afundavam 
as embarcações, e outras ainda diziam que o planeta Terra era plano e que seria 
possível cair num imenso vazio; este conceito era chamado de imaginário 
social. 

Dentro desse contexto grandes descobertas foram feitas, a necessidade de 
se encontrar terras mais distantes contribui para a evolução da tecnologia 
náutica, e assim forma criados importantes instrumentos de navegação como a 
balhestilha, a agulha de marear, o quadrante, o astrolábio, o prumo de mão e a 
bússola. Também foram desenvolvidas formas mais eficazes de navegação, 
como as caravelas. 

Agora que você também já fez grandes descobertas na história, vamos 
navegar no capítulo quatro. 

Atividades 

Leia atentamente os textos e faça as atividades até a página 158. 

 

Bom estudo! 

 

 

 

 



 


