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Atividades para o dia 04/05/2020___ Segunda-feira 

Português: Conteúdo __ Palavras e sensações: Unidade 4 

Trilhas da linguagem____ páginas 92 e 93___ ler “Linguagem Figurada” e 

responder os exercícios 1 e 2. 

 

História: Conteúdo: A colônia portuguesa se revolta: Unidade 4 

Um passo a mais___ páginas 150 e 151 

 

 

Matemática: Conteúdo__ Medidas de temperatura___ Unidade 4 

Ler a página 92 e responder 93, 94 e 95. 
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Correção das atividades referente ao dia 30/04/2020___Quinta-feira 

Português páginas 90 e 91 

1) Bate-papo 

 

2) A flor e a fonte. 

3) Que não a leve para o mar, que a deixe onde nasceu. 

4) As aspas. 

 

5) (X) sonora      (X) fria       (X) rápida 

 

6) Sim, uma corrente de água realmente produz sons na natureza e, 

dependendo do trajeto que percorre, pode ser veloz. Por fim, 

especialmente à noite, a água de uma fonte costuma ser fria. 

 

7) Não, o adjetivo explora o sentido figurado de frio, ou seja, indiferente, 

pouco comunicativo, pouco afetuoso, insensível etc. 

 

8) São sete tipos de rima nesse poema:  

1) dizia, fria, corria, gemia; 

2) terror, flor, zombador; 

3) fonte, monte; 

4) chorar, mar, luar; 

5) ramadas, madrugadas; 

6) rouxinol, pôr-do-sol; 

7) leves ( adjetivo), leves ( verbo). 

9) São seis estrofes. Cada estrofe tem quatro versos. 

10) Resposta pessoal. 

 



11)  

Audição Tato Visão Paladar 

 

Sonora 

Sussurro 

 

Fria 

Carícia 

 

Branca 

Sombra 

 

Doçura 

 

Matemática__ páginas 90 e 91 

1) Resposta pessoal. 

2) Bate-papo. 

3) O termômetro. 

4) Resposta pessoal. 

 

Ciências___ páginas 148,149,150 e 151 

Hora de organizar___ página 148 

1) a) animais 

b) invertebrados. 

c) terrestre. 

d) peixes. 

e) larva. 

f) escamas 

g) asas. 

h) leite. 

 

 

 



 

2) 

 

 

 

Um passo a mais___ página 149 e 150 

1) a) Plâncton, algas, peixes menores, lulas, pequenos invertebrados. 

b) A maioria se alimenta de insetos, larvas, e outros pequenos 

invertebrados. 

c) A maioria se alimenta de carne, frutas e folhas. 

 

 

 

 

 



2)  

Classificação Características Exemplos de animais 

Anfíbios Possuem pele úmida. 

Apresentam fases do ciclo 

de vida que ocupam 

ambientes diferentes e, por 

isso, apresentam brânquias 

quando jovens e pulmões 

quando adultos. Dependem 

de água para se reproduzir. 

Rã, perereca, sapo. 

Répteis Possuem o corpo coberto 

por escamas, carapaças ou 

placas duras. A maioria põe 

ovos. Respiram por 

pulmões. 

Jacaré, serpente. 

Peixes Respiram tirando o oxigênio 

dissolvido na água a partir 

das brânquias. 

Carpa, piranha, tucunaré. 

Mamíferos Os filhotes, normalmente 

gerados no ventre da mãe, 

mamam o leite produzido 

por ela. 

Gato, gado, cabra, ser 

humano. 

Aves Possuem o corpo coberto 

de penas. Geralmente 

voam. 

Beija- flor, papagaio. 

 

3) (E) escamas 

(A) penas 

(D) escamas ou carapaças 

(B) pele fina, lisa e úmida. 

(C) couro, pelo, cascos, unhas, espinhos. 

4) Resposta pessoal. 

 

 



Página 151 

5) a). Porque o critério para classificarmos um animal como vertebrado é 

apresentar coluna vertebral. 

b). Porque nenhum animal invertebrado apresenta notocorda, que é uma 

estrutura presente em todos os animais vertebrados em algum momento de 

seu desenvolvimento. 

c). Não, pois a feiticeira não apresenta os critérios para se classificar um 

animal como invertebrado (por apresentar notocorda) ou vertebrado ( por 

não apresentar coluna vertebral). 

 

 

 

 

 

 

 


