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Atividades referente ao dia 22/04/2020___ quarta-feira 

Matemática 

Continuidade da unidade 3 ____ Compondo formas 

Hora de organizar___ página 80____Essa atividade nós sempre resolvíamos 

juntos, então vocês irão retornar nas páginas anteriores onde encontrarão as 

respostas referente a esse conteúdo, podem colocar as conclusões de vocês , 

quando eu enviar as respostas comparem e se tiverem parecidas deixem a de 

vocês. 

Um passo a mais____ Página 81____Vocês irão destacar o encarte da 

página 189, recortar as peças e irão ver quais encaixam em cada figura para 

forma-las, se quiserem podem desenhar e escrever, só não colem pois irão 

usar nos próximos exercícios da página. 

 

História 

Unidade 4_____ A colônia portuguesa se revolta 

A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus 

reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste ocorreu 

apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os 

casos se multiplicaram. Entre esses movimentos, algumas revoltas são 

caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colonos ou defesa de interesses 

de membros da elite colonial, e outras revoltas pregavam uma independência 

em relação a Portugal. 

Páginas 140 e 141___ observar e responder o vasculhando ideias pode ser na 

apostila mesmo. 

142___ ler, grifar o 2º parágrafo e responder 1 e 2. 

143___ ler e grifar 2ºe 4º parágrafos. 

144___ler, grifar a tabela “Revoltas ocorridas durante o período colonial”, 

fazer o exercício. 

145__ ler e grifar o 3º parágrafo. 



146 e 147____ ler e responder as atividades 1___ resposta pessoal, 2___ você 

vai pensar em algo que você e sua família considera  um problema e no 

espaço da apostila você vai fazer um cartaz com desenho e frase 

conscientizando as pessoas em relação a isso. 

 

Correção das atividades do dia 17/04/2020___Sexta-feira 

Página 76____ Resposta pessoal. 

Página 77 

1) Lista de contos. 

ALMEIDA, Lúcia Machado de. Xisto no Espaço 

BELINKY, Tatiana. A operação do Tio Onofre 

BOJUNGA, Lygia. A Bolsa Amarela 

BUARQUE, Chico. Chapeuzinho Amarelo 

FURNARI, Eva. A Bruxinha Atrapalhada 

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho 

MACHADO, Ana Maria. Bisa Bia Bisa Bel 

MORAES, Vinicius de. A Arca de Noé 

PENTEADO, Maria Heloisa. Lúcia. Já- vou- Indo 

ROCHA, Ruth. Marcelo, Marmelo, Martelo 

 

Religião  

Página 3  

Valores materiais___ moradia, roupas 

Valores sentimentais____ felicidade, gratidão 

Valores morais____ Justiça, verdade 

Página 6  

Resposta pessoal 



Página 8 

1) Resposta pessoal 

2) Viver com dignidade é respeitar e ser respeitado. 

Página 10 

1) Estou fazendo ao outro o que desejo que seja feito para mim? 

2) Resposta pessoal. 

3) Casa, emprego, escolas, hospitais, segurança, valorizada. 

Página 12  

Resposta pessoal 

Página 14 

1) Consegue alcançar/ diálogo/ alcançar o mesmo objetivo. 

2) Resposta pessoal. 

3) Resposta pessoal. 

4) Resposta pessoal. 

Matemática 

Página 79. 
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