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Adição com reagrupamento
Veja como está apescaria de Jonas e Juca.
* Juca pescou 15 peixes e seu amigo Jonas pescou 16 peixes. Quantos
peixes eles já pescaram juntos?
Para calcular, podemos usar barrinhas e cubinhos.
1º) Adicionamos as unidades.
2º) Adicionamos as dezenas.

Atividades
1) Resolva as atividades abaixo.
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1) Resolva as adições:
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1) Leia o texto abaixo:
Que susto!
O papai dirigia com cuidado.
Já se via o sítio lá embaixo, a casa, o arvoredo e a porteira.
De repente... um zebu na baixada, diante do jipe.
Foi um susto!
O papai, zangado, buzinou uma dezena de vezes.
- Fon, fon... fon, fon...
A Zazá xingou o bicho e nada!
O zebu nem se mexeu!
Aí todos enxotaram:
- Xô! Xô! Xô! Xô!
Foi uma zoeira de acabar o juízo.
Por fim, o boi deixou o caminho.
2) Responda SIM ou NÃO:
3) Assinale na lição as palavras abaixo. Cada
a) Papai dirigia com cuidado. _________________ coluna de uma cor.
baixada - xingou
zebu - zangado
b) Apareceu uma vaca na baixada. _____________
mexeu - embaixo
buzinou - dezena
c) O papai buzinou uma dúzia de vezes. ________
enxotaram - deixou
vezes - zoeira
Xô! Xô! Xô!
juízo
d) A Zazá xingou o bicho. _____________
e) O boi deixou o caminho. ______________
4) Complete como no modelo:
* um zebu – muitos zebus
um sítio – muitos __________________________

5) Continue o que eu comecei:
* Papai vai com cuidado.
Eu __________ com cuidado.

uma buzina – muitas ________________________
uma dezena – muitas _______________________

Eles _____________ com cuidado.

um bicho – muitos _________________________
um caminho – muitos _______________________

Nós ________________ com cuidado.

6) Forme frases com as palavras buzina, zebu, zangado e susto.
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1) Leia o texto abaixo:
O sítio
O sítio fica na baixada, junto à montanha.
Quem passa por ali fala:
- Como é triste viver sozinho no mato!
Mas, o sítio é animado.
Ali há muitos bichos: tem uma vaca e um bezerrinho; tem um papagaio e um carneirinho; tem
um porco, uma porca e porquinhos; tem um gato, uma gata e gatinhos; tem um galinheiro com um galo,
galinhas e pintinhos; tem uma lagoa com patos e patinhos; tem um rio com peixes e peixinhos.
2) Marque a resposta certa com um X:
O sítio fica na
( ) beirada
O sítio é
( ) animado
3) Complete com NHO ou NHA:
bezerri______
peixi______

( ) baixada
( ) desanimado

gali______

4) Complete como no modelo.
* Eu vi o sítio.
Você viu o sítio.
Eu vi a baixada.

Ele ______________________

Eu vi a montanha. Ele ______________________

porqui______

vaqui______

carneiri______

5) Complete como no modelo:
O boi e a vaca.
O porco e a __________________________.
O galo e a ____________________________.
O pato e a _________________________.

6-) Separe as sílabas das palavras:
Sítio- ________________________________________________________________________________
Baixada- _____________________________________________________________________________
Montanha- ___________________________________________________________________________
Bezerrinho - _________________________________________________________________________
Papagaio- ___________________________________________________________________________
Carneirinho - _________________________________________________________________________
Pintinho- _____________________________________________________________________________
Peixinhos- ___________________________________________________________________________
Galinheiro- _________________________________________________________________________
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DIA DO TRABALHO – 1º DE MAIO
Comemoramos no dia 1º de Maio o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. É uma data
comemorativa usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Nessa mesma
data, em 1886, ocorreu uma grande manifestação de trabalhadores na Cidade Americana de Chicago.
Milhares de trabalhadores protestavam contra as condições desumanas de trabalho e a enorme
carga horária pela qual eram submetidos (13 horas diárias). A greve paralisou os Estados Unidos. No dia
03 de Maio houve vários confrontos dos manifestantes com a polícia. No dia seguinte, esses confrontos se
intensificaram, resultando na morte de diversos manifestantes. As manifestações e os protestos realizados,
ficaram conhecidos como a Revolta de Haymarket.
Em 20 de junho de 1889, em Paris, a Central Sindical chamada Segunda Internacional instituiu o
mesmo dia das manifestações como data máxima dos trabalhadores organizados, para, assim, lutar pelas 8
horas de trabalho diário. Em 23 de Abril de 1919, o senado francês ratificou a jornada de trabalho de 8
horas e proclamou o dia 1º de Maio, como feriado nacional.
Após a França estabelecer o Dia do Trabalho, a Rússia foi o primeiro país a adotar a data
comemorativa, em 1920. No Brasil, a data foi consolidada em 1924 no governo de Artur Bernardes. Além
disso, a partir do Governo de Getúlio Vargas, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram
a ser anunciadas nessa data. Atualmente, inúmeros países adotam 1º de Maio como Dia do Trabalho,
sendo considerado feriado em muitos deles.

1) Agora, faça a atividade Identificando Profissões, e não se esqueça de fazer um belo colorido nos
desenhos.
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O QUE É PAISAGEM?

Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Existem dois tipos de paisagens: Paisagem
Natural e Paisagem Humanizada (Cultural).
A Paisagem Natural é formada pelos elementos naturais: montanhas, cachoeiras, florestas. É uma
paisagem natural porque não tem nenhuma modificação feita pelo homem;
A Paisagem Humanizada (Cultural) é aquela que foi modificada pelo homem, na necessidade de
construir casas, prédios, fábricas, avenidas. Essas construções que o homem realiza são denominadas
elementos humanizados ou culturais.
O homem, ao longo de sua história foi se adaptando ao ambiente em que vivia, conforme suas
necessidades.
Dessa forma, as cidades foram sendo formadas pois os agrupamentos de homens em determinadas
regiões fizeram com o que as instalações das pessoas melhorassem, através da construção de casas,
igrejas, locais para diversão, escolas, etc.
Para que isso fosse possível, o homem teve que modificar o ambiente natural. Dessa forma, parte
da natureza foi destruída para abrir espaços para as construções. Através das construções, foram se
formando as diferentes regiões, os países, os estados e as cidades, e sempre prejudicando e destruindo a
paisagem natural, por mais que o homem tentasse preservá-la.
O Crescimento Populacional dos seres humanos contribuiu para que grande quantidade da
natureza fosse destruída e isso acarretou em grandes problemas à vida do Planeta.
A poluição das cidades tem causado muitos problemas, como a destruição da camada de ozônio,
favorecendo o aumento de doenças como o câncer e as doenças respiratórias.
Portanto, é melhor preservar a paisagem natural do que destruí-la, pois os ambientes modificados
sem necessidade têm causado sérios problemas por sua alteração, e só prejudicam a qualidade de nossas
vidas.

*Agora, realize as atividades O ser Humano Modifica a Paisagem, de acordo com o texto que você leu.
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SOLO

2- Na Superfície da Terra, há uma parte sólida e outra líquida .

a-) Pinte de azul a parte líquida da Superfície da Terra
b-)Pinte de verde a parte sólida da Superfície da Terra.
c-)A parte sólida da Terra, também é chamada de______________________
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Inteligência
A inteligência humana é um dom maravilhoso, que deve ser reconhecido, cultivado e
aproveitado. Ser inteligente é ter o poder de adaptar-se, discernir, julgar, recolher-se e armazenar. Somos
inteligentes, porquanto, temos liberdade para escolhermos nossos comportamentos.
O que é ser gente?
“É ter consciência de que somos seres privilegiados vivendo sobre a Terra”.
Apesar dos admiráveis progressos da humanidade, ainda não conseguimos acabar com alguns males
gravíssimos. Descubra-os no caça-palavras.

Alguns feitos do homem atestam a sua inteligência. Relacione corretamente.
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1) Responda.
a) Quais atividades podem fazer com o bambolê?

b) Quais atividades podem fazer com a corda?

c) Quais atividades podem fazer com o cone?

d) Quais atividades podem fazer com a bola?

2) Marque com um (x) a resposta correta.

a) Quem fica sobre a linha entre as duas traves?
( ) atacante ( ) goleiro

b) A rede que fica posicionada no centro da quadra é para jogar:
( ) vôlei

( ) golfe

c) Chamei meus amigos para pular:
( ) corda

( ) cadeira

d) Não é permitido furar a:
( ) bola ( ) corda

e) Ao terminar de brincar devemos enrolar a:
( ) bola ( ) corda

f) É permitido correr na:
( ) sala ( ) quadra

