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Língua Portuguesa 

Vamos retomar os textos instrucionais? Como o próprio nome 
indica, são textos escritos para ensinar ou orientar algo. Na 
semana passada, você escreveu seu texto ensinando uma 
brincadeira ou jogo. 
 
Na pág. 44 do livro, leia o texto “A corrida do ovo”. A seguir, 
responda às questões da pág. 45. 
Na pág. 47, faça o exercício, lembrando-se de todo conteúdo 
aprendido neste capítulo. 
 
Aproveite e realize a brincadeira com sua família. 

História 

Saber de onde viemos e para onde vamos sempre foi uma curiosidade 
dos povos e das culturas, que transmitiam oralmente as histórias 
mitológicas de seus antepassados sobre o surgimento do Universo, dos 
fenômenos da natureza, dos animais e dos seres humanos. Sabe o que 
são mitos? Mitos são histórias fantásticas, passadas por tradição oral 
com personagens que encarnam as forças da natureza, contam sobre 
tempos heroicos e que, geralmente, guardam um fundo de verdade. 
Na pág. 28 do livro, há a imagem que representa o surgimento dos índios 
da tribo Kaiapó.  
Na pág. 29, há a famosa pintura de Michelangelo “A criação de Adão”. 
Ciência e religião sempre tentaram desde os primórdios da humanidade 
explicar a criação da humanidade. Há diferentes versões de acordo com 
os povos. 
 
Leia atentamente o texto “O que dizem os mitos?”,págs. 28 e 29.  
 
Responda às questões da pág. 30. 
Responda à questão 4 em folha avulsa e anexe a esta página. 
 



        

 

  

Matemática  
 
Resolva os exercícios da página 49 do livro de Matemática. 
Observe a maneira que Fernanda e Marcelo resolveram as 
adições (veja exercício 11). 
 
Agora, pegue seu caderno de Matemática, coloque o 
cabeçalho e resolva com capricho e organização estas 
adições da mesma maneira que Fernanda resolveu. 

 
Santo André, 30/03/2020 
 
1) Resolva as operações abaixo de duas maneiras 
diferentes. Agrupe com parênteses dois números de cada 
vez. Faça como Fernanda e Marcelo. (Veja página 49 - 
exercícios 11 e 12)  
 
a) 314 + 170 + 79 = 
 
b) 283 + 174 + 96= 
 
c) 596 + 145 + 182= 
 
d) 651 + 100 + 85= 
 

 
 
 

Ciências 
 
E então? Como foi fazer uma bússola caseira? Deu certo? Você gostou? 
Depois faremos esse experimento na escola também. 
 
Vamos começar um novo capítulo? Abram o livro nas páginas 28 e 29 e 
observem a imagem de abertura de forma detalhada. Estabeleçam 
conexões entre os seres vivos apresentados e a cadeia alimentar que 
existe entre eles. 
 
Você sabe o que é cadeia alimentar?  
Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem 
uns dos outros para se alimentar. 

 
Veja o comportamento alimentar dos animais da imagem e façam setas à 
lápis, na imagem, para que a relação alimentar entre os seres vivos fique 
mais clara. Quem se alimenta de que? 
 
As plantas realizam a fotossíntese, produzindo seu próprio alimento e 
servem para alimentar outros organismos com hábitos alimentares 
herbívoros, como é o caso do gafanhoto. 
O sapo é carnívoro e se alimenta do gafanhoto. Os cogumelos, que são 
partes dos fungos, atuam como decompositores, alimentando-se dos 
restos de animais e plantas mortos encontrados no ambiente. 
 
Agora, responda as questões da página 29 em uma folhinha avulsa. 
Depois a grampeie nesta mesma página. 



        

 

  

INGLÊS 

Hello Turminha linda que tanto amo!!! Vamos para mais duas 

atividades para essa semana?  

Que tal conhecer melhor nosso planeta? Peça ao seu filho que 

realize uma pesquisa sobre os continentes e suas curiosidades? 

Vamos assistir a um filme chamado Seven Continents of the World 

e conhecer mais sobre os 7 continentes do mundo. 

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

 

INGLÊS 

Hoje faremos um resumo sobre o que você aprendeu no vídeo de ontem. 

Caso precise coloque-o novamente. Procure fazer o resumo em português 

primeiramente e depois com a ajuda de seus pais e/ou Google tradutor 

passe-o para o inglês. Assim que retornarmos irei recolher a atividade.  

Para os papais: Segue alguns sites com ideias muito legais para fazer com 

os pequenos. (somente sugestão) 

Family Disney- https://family.disney.com/crafts/ 

Super Simple Learning- https://supersimple.com/content-type/crafts/ 

Story Time in English 

https://mailchi.mp/89fb9625f099/membershipstorytime 

International School APP (nas lojas de aplicativos) 

 

Um grande beijo e boas férias!!!  

Teacher Ana Lúcia Delgado 
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