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ATIVIDADES DE PORTUGUÊS. 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA. 

 



 

Vamos adicionar: 

 



 



 

 



 



 

 

 

 



 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS. 
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Vamos conhecer a Terra? 

Pinte, recorte e monte o astronauta.  

Quero uma foto dele prontinho. Não esqueça de enviar... 



 



 

ATIVIDADES DE INFORMÁTICA/ PROFª ANDREIA FABIANA 

 

SMARTPHONE COMO FERRAMENTA DE ESTUDO 

 O acesso à comunicação e à tecnologia evoluiu muito. Atualmente as informações chegam 

rápido e existe uma interação mais efetiva entre todos. Essas transformações provocaram 

mudanças profundas de uma geração para outra, sobretudo em relação ao uso de celulares, ou 

como hoje conhecemos por smartphones. 

 Hoje a sociedade está imersa no meio digital. Sendo assim, é evidente a importância de se 

explorar esse recurso em favor do nosso estudo e da interação que temos como o mundo. 

 O celular já faz parte da vida de 93% da população brasileira, incluindo, é claro muitas 

crianças e jovens. Os aplicativos, funcionalidades e facilidades dos celulares, auxiliam tanto em 

nossa vida pessoal e também podem ser inseridos em nossos momentos de estudo como prática 

educacional. 

 O aparelho celular pode se tornar um rico instrumento de aprendizagem. A maioria dos 

smartphone atuais possui inúmeros recursos que podem ser utilizados nesse sentido, como: 

câmeras, gravador de voz, mapas além do acesso a internet. 

 

 Quando bem direcionado o uso do celular essa alternativa é também uma maneira de 

aprender como pesquisar, coletar dados, buscar referências e se inteirar de assuntos atuais em 

tempo real. Ou seja, a prática pode contribuir para o nosso aprendizado. 

 São inúmeras as possibilidades de utilizar as tecnologias como forma de aperfeiçoar a 

dinâmica nos estudos. Cada um deve buscar uma solução que se adapte melhor à sua necessidade 

e identidade 

 

 



 

ATIVIDADE 

 

De qualquer forma, é importante ressaltar que o uso do celular deve ser supervisionado 

por um adulto, mesmo que para estudos! 

 

 



 

ATIVIDADES DE INGLÊS/ PROFª RENARA 

 

NUMBERS  

1-Vamos relembrar os Numbers. Leia os vocabulários abaixo: 

 

2- Escreva por extenso os numbers a seguir: 

9  

12  

15  

19  

23  

27  

25  

16  

4  

30  

 

 



 

3- Encontre os números abaixo no word search (caça palavras): 

 

4- Complete com as letras que estão faltando:  

 



 

ATIVIDADES DE ARTE/PROFª LORECI. 

 

 - Queridos alunos e pais, continuamos em casa, nos cuidando e nos protegendo, obrigada pais 

pela dedicação e carinho com seus filhos, e por nos auxiliarem neste momento. Um grande abraço 

da Prof.ª Lore. 

 

Olá! As atividades desenhadas que você realizou na apostila anterior, são chamadas de 

bidimensional, pois os desenhos apresentam apenas duas dimensões que são altura e largura. 

Nesta apostila você irá fazer uma modelagem em argila, onde essa, é classificada como 

tridimensional, pois apresenta três dimensões que são altura, largura e profundidade. 

 

CARICATURA 

  

 Retratos bem-humorados compõem charges e cartuns que circulam em jornais, revistas, 

blogs e brinquedos. 

 O artista francês Honoré Daumier expressa a relação da caricatura com os veículos de 

comunicação. Ele iniciou a carreira artística em 1830, no jornal La Silhouette. Desenvolveu, ao 

longo de sua carreira, diversas charges denunciando os abusos do governo francês e o sofrimento 

do povo. Para suas caricaturas, estudava formatos de rostos, narizes, bocas, olhos e cabelos. 

 

                 BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA PARIS 

 
 

                     Máscaras de 1831, de Honoré Daumier. Litografia. 21,2 cm x 29 cm. 
                    1832. Biblioteca Nacional da França, Paris, França. 

 

 

 



 

Daumier, como todo caricaturista, era um ótimo observador. Além das caricaturas 

desenhadas, ele criou caricaturas modeladas em argila.  

 

 
 

1. Vamos modelar uma caricatura em argila, exagerando nos detalhes. Leia atentamente as 

orientações a seguir, depois pegue a argila que a professora enviou junto com a apostila e mãos à 

obra! 

 

                         

 

 

            

 

 

                  

 

 

 
Busto de José, barão de Poudenas – O 

malicioso importante, de Honoré Daumier. 

Terra crua, 21,3 cm x 12,8 cm. 

1833. Museu d’Orsay, Paris, França. 

Com o restante da argila, faça duas pequenas esferas, que 

serão os olhos; um cone, que será o nariz; dois discos, que 

serão as orelhas e uma pirâmide, que será o pescoço do 

personagem. 

Usando o polegar, faça as cavidades dos olhos. 
Com o auxilio do palito de sorvete ou de dente, insira 
os olhos, o nariz, as orelhas e o pescoço. Como nas 
fotos acima. 

Faça os cabelos usando um palito de dente. E 

aguarde a secagem. 

 

Depois que estiver seca, pinte sua caricatura com 

tinta branca e aguarde secagem.  Se não tiver 

tinta, pode deixar sem pintar. 

Modele parte da argila no formato de uma 

pêra. 

 



                   

 

 

Atenção! Para realizar a atividade coloque um jornal ou outro papel na mesa e trabalhe em 

cima deste jornal ou papel. Quando terminar de modelar, se possível, enviar para a professora uma 

foto de sua caricatura, para arquivar junto à apostila.  

A modelagem da caricatura não precisa devolver, podem segurar. A caricatura que você 

modelou com argila, poderá rachar, mas não se preocupe, é assim mesmo, às vezes racha e às 

vezes não, depende do ar que fica dentro dela na hora de modelar.  

O importante é realizar a atividade trabalhando assim com a tridimensionalidade.  

Pode enviar fotos no grupo ou particular, meu contato (49) 988618051. 

 

Agora, escreva um pequeno texto falando sobre a caricatura e sua aplicação na escultura (como 

foi realizar a caricatura através da modelagem): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Agora pode decorar sua caricatura usando tinta 

guache. 

Aguarde secar. A caricatura está pronta! 



 

Deixe no espaço abaixo o registro de sua caricatura, faça um desenho de observação, coloque a 

caricatura onde você possa ver, e olhando para ela, desenhe todos os detalhes, observe o formato 

da cabeça, do nariz, dos olhos, das orelhas e do pescoço, desenhe e pinte com capricho, você é 

capaz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE EDU. FÍSICA/PRO MOACIR. 

 

Como não podemos estar na escola, sugiro algumas brincadeiras que vocês podem realizar em 

casa. Convide a sua família para brincarem juntos e passar este período, se cuidem, e um abraço. 

 

• BOLA DE GUDE 

• AMARELINHA 

• PULA ELÁSTICO 

• GATO E O RATO  

• PULA SACO 

• VIVO MORTO 

• STOP 

• DANÇA DA CADEIRA 

• TELEFONE SEM FIO 

• PULAR CORDA 

  

Para que eu possa avaliar essas atividades, peço que coloquem abaixo, algum depoimento, 

contendo, o dia, hora, como brincam e se gostaram dessas atividades.  
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