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Atividades de Geografia
1) Leia com calma e bastante atenção. Pense bem antes de responder as questões.
Meu nome é...
Eu me chamo Pedro Mauro Neto.
Meus pais escolheram esse nome para homenagear meu avô que se chamava Pedro Mauro.
Eu gosto muito de jogar futebol com meu irmão Júlio e meus amigos Felipe e Mateus que
moram no mesmo prédio onde moro.
2) Responda com atenção:
a) Por que os pais de Pedro deram esse nome para ele?
R: __________________________________________________________________________________
b) Qual é o nome do irmão de Pedro?
R: __________________________________________________________________________________
c) Quais são os nomes dos amigos de Pedro?
R: __________________________________________________________________________________
d) O que Pedro, o irmão e os amigos gostam de fazer?
R: __________________________________________________________________________________
3) Leia o que escreveu a escritora Zélia Gattai sobre o que as professoras ensinavam aos seus alunos.
O que as professoras ensinam
Gostava da escola. Em pouco tempo aprendi hinos, poesias, jogos diversos e até a ler e escrever.
Dona Carolina, chegada a festas, vivia inventando novidades.
4) Agora, responda:
a) O que a escritora aprendia com a professora?
R: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) E você, o que aprendeu até agora com a sua professora?
R: __________________________________________________________________________________

5) Observe as cenas e responda.

a) Qual das cenas representa um espaço natural? Explique sua escolha.
R: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) Em qual das cenas a paisagem se encontra mais modificada? Explique sua escolha.
R: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c) Que mudanças aconteceram no lugar com o passar do tempo?
R: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
d) A quarta cena possui mais ou menos vegetação que a primeira?
R: __________________________________________________________________________________
e) Quais as possíveis consequências para a natureza, das transformações ocorridas na paisagem?
R: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Atividades de História
1) Pergunte a dois adultos da sua família algumas atividades que eles
realizam em cada período do dia.
- Nome do adulto 1: ____________________________________________
* manhã: ____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
* tarde: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* noite: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- Nome do adulto 2: ____________________________________________________________________
* manhã: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* tarde: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* noite: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Agora, circule as atividades que cada adulto faz enquanto você está na escola.
3) Escreva quem faz cada uma destas tarefas na sua casa:
* Arrumar a cama: _____________________________________________________________________
* Cozinhar: ___________________________________________________________________________
* Lavar a roupa: _______________________________________________________________________
* Recolher o lixo: ______________________________________________________________________

* Varrer ou aspirar ao chão: ______________________________________________________________
* Guardas os brinquedos: ________________________________________________________________
4) De acordo com o que você respondeu na atividade anterior, responda?
* Quem faz a maior parte das atividades na sua casa?
R: __________________________________________________________________________________
5) De quanto tempo você precisa? Marque com um X no quadro.
Horas

Minutos

Escovar os dentes.
Ir de casa até a escola.
Fazer a lição de casa.
Pegar no sono.
6) Para realizar qual atividade você precisa de mais tempo?
R: __________________________________________________________________________________
7) E para qual você precisa de menos tempo?
R: _________________________________________________________________________________
8) Observe uma foto de quanto você era bebê. Depois, compare essa foto com sua aparência de hoje.
a) Marque com um X o que mudou.
( ) cor do cabelo.
( ) número de dentes.
( ) altura.
( ) cor de olhos.
( ) nome.
( ) tamanho da roupa.
b) Quanto tempo passou desde que você nasceu?
( ) milênios.
( ) anos.
( ) décadas.

( ) séculos.

9) Leia o poema abaixo e construa um calendário nos moldes do Calendário de Suyá. Escreva o nome de
cada mês e faça do desenho da fruta ou festa.
Calendário Indígena
Janeiro, mês de milho.
Fevereiro, mês de abóbora.
Março, mês de batata.
Abril, mês de curso [d`água].
Maio, mês de banana.
Junho, mês de timbó.
Julho, mês de periquito.
Agosto, mês de tracajá.
Setembro, mês de “Kuarup”.
Outubro, mês de pequi.
Novembro, mês da chuva.
Dezembro, mês de melancia.
Significados:
* Timbó: Nome que se dá no Brasil
a um grande número de plantas que
produzem um sumo com a
propriedade de atordoar e matar os
peixes, sem contudo ser nocivo a quem os
come;
* tracajá: tartaruga de água doce;
*Kuarup é uma madeira que dá nome a um ritual indígena, cujo significado para os índios é a despedida
dos mortos e encerramento do período de luto
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O RESGATE
Observe as cenas, numere-as na sequência dos acontecimentos. Depois, responda às
perguntas abaixo:

a) Qual é o animal que aparece na cena? _____________________________________________
b) O que aconteceu com ele? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Dê um nome ao gato. __________________________________________________________
d) Quem viu o gato?______________________________________________________________
e) Dê um nome para cada menino. __________________________________________________
______________________________________________________________________________
f) Dê um novo título para a história
______________________________________________________________________________
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A PARÁBOLA DO SEMEADOR
Certo dia, um agricultor foi espalhar sementes no campo.
Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas por passarinhos.
Outras caíram em solo pedregoso. Elas chegaram a brotar, mas logo secaram devido ao calor do
Sol e à falta de umidade.
Outra parte das sementes caiu em solo seco, entre plantas espinhosas. Elas brotaram e cresceram
um pouco, mas foram destruídas pelos espinhos.
Só brotaram as sementes que caíram em solo bom. Elas cresceram e deram frutos muitos frutos.
As sementes que caíram à beira do caminho representam as pessoas que ouvem os ensinamentos
de Jesus, mas não acreditam neles.
As sementes que caíram em solo pedregoso representam aqueles que ouvem os ensinamentos
com entusiasmo e alegria, mas desanimam nas primeiras dificuldades.
As sementes que caíram em solo seco, entre plantas espinhosas, são aqueles que ouvem os
ensinamentos, mas logo se esquecem deles.
As sementes que caíram em solo bom representam as pessoas que ouvem os ensinamentos de
Jesus e procuram segui-los com fé e amor.
Uma semente é o começo de uma nova planta. Para uma semente germinar, ela precisa de terra
boa, água, luz, ar e calor do Sol, na medida certa.


As sementes que caíram:



Desenhe uma semente germinando e suas várias fases de crescimento.
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1) Este quadro deve ter apenas números pares, em ordem crescente, a partir do 32. Descubra os números
que estão faltando e escreva-os:
32

34

38

42

40

46

50

56
2) Pinte apenas as quadrículas que tem números pares:

45

48

51

53

62

64

67

70

73

75

84

89

96

98

99

3) Complete o quadro:
0
2
4
6
30

10

36

60

20
54
82

100
124

88

110
136

156

28

44
68

92

180

8

148
168
200

4) Escreva por Extenso:
158___________________________________________________________________________
280___________________________________________________________________________
320___________________________________________________________________________
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JOGO DOS 7 ERROS
Encontre os 7 erros que existem entre os desenhos abaixo. Boa diversão!!!
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1) Leia o texto abaixo:
Zazá
Na casa há mais uma pessoa.
Não faz parte da família, mas é muito estimada por ela.
É Zazá, a cozinheira.
Fica zangada se a chamam de Azulina. Meu nome é Zazá.
Costuma dizer:
- Oi! Gente. Não sou azulão e nem Azulina. Meu nome é
Zazá.
Zazá cozinha.
Zazá lava a roupa.
Zazá passa a ferro.
Bem cedo já está de pé.
Faz bolinhos, arroz-doce e bolos de fubá que dão água na boca.
Zazá ajudou a cuidar de Fábio, Didi e Bebê, desde pequeninos.
Ri de todas as reinações que eles fazem.
4) Responda em seu caderno:
a) Quem é Zazá?
b) Que faz a cozinheira?
c) De que ri Zazá?
d) Qual é o seu nome de batismo?
5) Ligue cada nome ao apelido:
Fabiano
Zazá
Edite
Bebê
Azulina
Didi
6) Complete as frases com: Oi!,Ui! e Ai!:
a) Bebê machucou o pé e chorou: - ___________
b) Fábio se assustou e falou: - _______________
c) Didi chegou da escola e disse para Bebê: - _____________
7) Leia o versinho abaixo com bastante atenção e marque a resposta certa:
Larga a tia, lagartixa!
Lagartixa, larga a tia!
Só no dia que sua tia
Chamar lagartixa
De lagartinha!
A lagartixa só vai largar sua tia quando ela for chamada de
(A) lagartinha.
(B) lagartixa.
C) sua tia.
(D) lavadeira.
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1) Analise as perguntas abaixo e marque as alternativas correspondentes se é permitido ou
não.
a) O menino chutar a bola de sinuca?

( ) sim ( ) não

b) A menina chutar a bola de Vôlei?

( ) sim ( ) não

c) A professora jogar o pneu no rio?

( ) sim ( ) não

d) O menino girar o bambolê?

( ) sim ( ) não

e) Os meninos chutarem a bola de handebol?

( ) sim ( ) não

f) A menina cortar a corda?

( ) sim ( ) não

g) Os meninos enrolarem os bastões?

( ) sim ( ) não

h) Todos pularem corda?

( ) sim ( ) não

i) O menino subir na trave?

( )sim ( ) não

l) O menino cortar a rede de vôlei?

( ) sim ( ) não

