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Atividades referente ao dia 27/05/2020____ Quarta-feira 

Português: Conteúdo: Minha casa, sua casa___ Unidade 2 

Assistir a vídeo aula de verbos: 

https://www.youtube.com/watch?v=KmNaSOZ9kb0       Acesso dia 26/05/2020. 

Páginas 39,40 e 41 ler e responder.  

 

 

Matemática: Conteúdo: Muito menos que 1___ Unidade 2 

Páginas 40,41 e 42 ler os textos explicativos e responder. 
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Correção das atividades do dia 26/05/2020____ Terça-feira 

Português 

Páginas 37 e 38 

1) a) Há 20 versos. 

b) Há 24 versos. 

2) Está dividido em 4 estrofes. 

3) Cada estrofe tem 6 versos. 

4) (X) Quer dizer que se trata de uma casa humilde. 

5) (X) “Sim é só uma casinha/ da gente de antigamente”. 

6) (X) magros  

7) “Não” rima com “chão”. 

     “Rede” rima com “parede”. 

      “Pipi” rima com “ali”. 

      “Esmero” rima com “zero”. 

Matemática 

Página 39 

2) a) R$ 2,00 

b) R$ 5,00 

c) R$10,00 

d) R$20,00 

e) R$50,00 

f) R$100,00 

 

3) a) 5 

b) 10 



c) 20 

 

Geografia 

Página 168 

1) a) O autor descreve elementos naturais e culturais, como pessoas e 

suas formas de relacionamento. Elementos da paisagem: pontes de 

tábua, garrafas de plástico azuis, casas, mangue, maré cheia, diques, 

montes de lixo, caras na janela. 

 

b) Que as casas ficam muito próximas umas das outras e que as 

crianças convivem com lixo e outros perigos. É um lugar onde mora 

muita gente, boa parte ligada por grau de parentesco. 

 

Página  170 

Resposta pessoal. 

 

Página 171 

1) a) (V) 

b) (V) 

c) (F) Áreas com grande número de pessoas, praças e prédios 

correspondem a paisagens urbanas. 

d) (V) 

e) (F) Maior quantidade de construções e pessoas é característica da 

paisagem urbana. 

2) Resposta pessoal. 

 

Página 172 

3) Papelão, plástico, zinco, madeira e alvenaria. 

 

 

 

 



4)  

  

Páginas 173 

5) Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

 


