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PORTUGUÊS 
 
 
 
 

 

• A língua que falamos; 

• Por que temos sotaque? 

• Encontros vocálicos; 

• Encontros consonantais; 

• Dígrafos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Apostila págs.186 a 190; 

• TC págs. 242 a 246; 

• Copiar no caderno de português 5 
palavras com dígrafos, 5 com 
ditongos, 5 com hiatos e 5 com 
encontro consonantal do texto das 
págs.186 e 187(Por que temos 
sotaque?) e fazer a separação 
silábica; 

• Fazer treino ortográfico com as 
palavras dos exercícios 1, 2, 3 e 4 
das págs. 165 a 167. 

 

• Escolher um texto da apostila 
para cada dia e fazer a leitura em 
voz alta várias vezes; 

• Entrar no portar do Objetivo: 
assistir vídeo aulas, conteúdo 
online e atividades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 

 

• Registros, Métodos e cálculos- 
por que? 

• Figuras geométricas. 

 

• Apostila págs. 122 a 128;  

• Pesquisar os poliedros de Platão 
(regulares), desenhá-los no 
caderno de matemática, 
colocando o número de vértices, 
faces e fazendo o cálculo de 
arestas de cada um. (Consultar 

 

• Estudar as tabuadas no caderno e 
oralmente, treinar a agilidade ao 
responder os resultados. 

• Fazer todos os dias quatro 
contas: adição, subtração (com 
pelo menos 4 números), divisão 
(com dois números no divisor), 



 
 
 

págs. 104 a 106 da apostila); 

• TC Apostila págs. 174 e 175. 

multiplicação (com dois e três 
números como multiplicador); 

• Resolver pelo menos duas 
situações problemas por dia; 

• Entrar no portar do Objetivo: 
assistir vídeo aulas, conteúdo 
online e atividades. 

 
 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
 

 
 

 

• Povos da antiguidade 

 

• Apostila págs. 34 a 47; 

• Pesquisar sobre os povos: 
Zapoteca, Astecas, Maias, Incas e 
Olmecas (Organização, cultura, 
tipo de governo, construções e 
invenções, declínio da sua 
civilização).  

 

• Entrar no portar do Objetivo: 
assistir vídeo aulas, conteúdo 
online e atividades. 

• Fazer as pesquisas no caderno 
de português, apenas em uma 
página de cada folha para 
posteriormente recortar e colar no 
caderno de história.  
 

 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 

 

• As regiões brasileiras 

 

• Apostila págs. 80 a 92; 

• TC págs. 96 a 100; 

• Pesquisar países que fazem 
fronteira com o Brasil, países que 
não fazem fronteira com o Brasil, 
capital de cada estado brasileiro. 

 

• Entrar no portar do Objetivo: 
assistir vídeo aulas, conteúdo 
online e atividades. 

• Fazer as pesquisas no caderno 
de português, apenas em uma 
página de cada folha para 
posteriormente recortar e colar no 
caderno de geografia.  

•  
 

 
 



 
 
 
 

CIÊNCIAS 
 
 
 
 

 

• Energia elétrica 

 

• Apostila págs. 42 a 47; 

• TC pág. 64; 

• Pesquisar sobre o Covid-19:  

• Como e onde surgiu, formas de 
prevenção, consequências na 
sociedade. 

 

• Entrar no portar do Objetivo: 
assistir vídeo aulas, conteúdo 
online e atividades. 

• Fazer as pesquisas no caderno 
de português, apenas em uma 
página de cada folha para 
posteriormente recortar e colar no 
caderno de ciências.  

 
 

 
 
 

INGLÊS 
 
 
 
 

Livro Página 26 
10- Coloque o algarismo em cada 
quadrado. 
Ex: 
One hundred thirty-two.     

132 

11-Pinte a palavra que está no singular e 
no plural da mesma cor, mude a cor para 
cada dupla de palavras. As palavras 
começam com a mesma letra, mas a 
escrita é diferente pois são irregulares. 
Ex: Family e families pinte de pink, 
mouse e mice de yellow. 

Use o Picture dictionary no fim do book 
ou pesquise nas pontas das páginas se 
não souber os numerais. 

 
 


