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 1° BIMESTRE  

 CONTEÚDO ATIVIDADES TA/TC SUGESTÃO 

 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
 
 
 

 

• Redação; 

• A língua que falamos; 

• Por que temos sotaque? 

• Encontros vocálicos; 

• Encontros consonantais 

• Dígrafos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Pesquisar sobre gênero textual 
narrativo: O que é, qual sua estrutura, 
elementos da narrativa, tipos de 
narrador, tipos de discurso narrativo; 

• Apostila págs. 197 a 208, 213 a 221; 

• TC págs. 247 a 259; 

• Formar uma frase (pode ser 
exclamativa, afirmativa, interrogativa 
ou imperativa - diversifique) com cada 
palavra: crescer, interessante, 
passageiro, açúcar, meninice, 
assistisse, pulseira, queijo, arrasar, 
diversão. 

 

• 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 
livro ata.  

• Fazer o projeto leitor todo os 
dias, escolher o trecho que 
você mais gostou de cada dia e 
leia em voz alta para que ter a 
percepção e treinar a agilidade 
da sua leitura. 

 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

 

• A palavra curva  

• Contar e medir (frações) 

 

• Apostila págs. 109 a 121, 142 a 145, 
149 a 156; 

• TC págs. 178 a 184 

 

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

• 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), 
multiplicação (com dois e três 
números como multiplicador); 

• Resolver pelo menos duas 
situações problemas por dia; 

 
 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
 

 
 

 

• Povos da antiguidade 

 

• Qual foi a principal mudança que a 

agricultura trouxe no modo de vida dos 

hominídeos? 

• Qual a importância dos rios na 

formação das primeiras cidades. 

• Complete:  

REGIÃO RIO TIPO DE 
GOVERNANTE 

Mesopotamia 
 

  

Egito 
 

  

China 
 

  

 

• Explique o que é Crescente Fértil. 

• Qual a cidade mais antiga da região da 

Mesopotâmia? 

• Pesquisar sobre a Cerâmica 

Marajoara. 

 

 

• 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 
 
 

 

• Brasil, que país é esse? 

• Regiões do Brasil 
 

 

• Pesquisar sobre a região sudeste do 
Brasil: Quais seus Estados, sua 
economia, tipos de vegetação e suas 
maiores cidades; 

• Sobre a cidade de São Paulo, cite 
alguns representantes nos poderes: 

 

• 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 



 
 
 

legislativo, judiciário e executivo. posteriormente recortar e colar 
no caderno de geografia.  

 

 
 
 
 

CIÊNCIAS 
 
 
 
 

 

• Energia elétrica 

 

• Apostila págs.51 a 56 

• Pesquisar sobre as principais 
hidrelétricas do Brasil, onde ficam, 
quando foram construídas e quais 
regiões são abastecidas pela energia 
produzida em cada uma delas. 

 

• 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 
 
 
 
 

   

 
 


