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              AULA DE CIÊNCIAS HUMANAS  
 

 

Responda: 
 

1) O que formam muito bairros reunidos? 
 

2) O que forma a cidade? 
 
 

 

3) Onde geralmente as cidades começam sua formação? 
 
 

 

4) Escreva o nome de um comércio (supermercado, loja, outros...) de sua cidade:     
 
 

Muitos bairros reunidos formam um a cidade. 
A cidade é formada pelo centro e pelos bairros. 
No centro da cidade estão localizados as lojas, cinemas, restaurantes, escritórios, praças 

e ruas movimentadas. 
Os bairros ficam mais longe do centro da cidade. 
As pessoas vão chegando a um determinado lugar em busca de trabalho, de terras, de 

melhores condições de vida. 
Geralmente as cidades começam sua formação próximas de rios, estradas ou de um 

lugar que possibilite um maior desenvolvimento. 
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                                             AULA DE CIÊNCIAS HUMANAS  
 

 

 

 
 

 

Pesquise e responda qual o nome: 
 

Da sua rua?    
 

Do seu bairro?    
 

Do seu município?    
 

Do seu estado?    
 

Do seu país?    

 

 

 

 

 

 

Esquema para entender país, estado e município. 
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AULA DE MATEMÁTICA 
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AULA DE MATEMÁTICA 
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                                                               AULA DE CIÊNCIAS NATURAIS 
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                                AULA DE CIÊNCIAS NATURAIS  
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AULA DE PORTUGUÊS 

 
Leia o texto com atenção silenciosamente e depois em voz alta para alguém da sua família! 

 
Chuvinha, chuvada, chuvão... 

 
Primeiro era uma chuvinha: Pi-lim, pi-lim. 
Depois, era uma chuvada: Plim-plim, plim-plim. 
Depois, um chuvão: Plimplém! Plimplém! 
E o vento tocando a chuva: Zuiiim...Zuuum... 
E a chuva e o vento tocando todos os bichos para as 

tocas: 
– É tempo! É tempo! É tempo de mau tempo! É tempo 

de tempestade!  
Uns pintinhos que não gostavam de tomar banho 

piavam, piavam, batendo as asas de frio: 
– Essa não! Piu-piu-piu-piu! Pinga, pinga, pingo de água, mas pinga na lagoa! Tomar banho de 

chuveiro tem hora, mas não à toa! 
                                                                                           Stella Leonardos 
 
Vocabulário:  

 Toca – buraco onde se abrigam alguns animais 

 Tempestade – chuva forte 

 À toa – sem ser preciso, sem necessidade 
 

Conhecendo o texto 
1) Complete: 
a) Uma tempestade é __________________________________________________________ 
b) Uma toca é ________________________________________________________________ 
c) Tomar banho à toa é tomar banho ______________________________________________ 

 
2) Complete corretamente: 
a) Primeiro, era uma _______________ : _________________________________________ 
b) Depois, uma chuvada ______________________________________________________ 
c) Depois, um _____________________: ________________________________________ 
d) E o vento tocando a ______________: Ziiiim...__________________________________ 

 
3) Responda: ( Não esqueça letra maiúscula no início das frases e ponto no final) 

 
a) O que faziam a chuva e o vento? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
b) De que os pintinhos não gostavam? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
c) E o que faziam os pintinhos? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
d) Você gosta de chuva? Por quê? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

4) Copie do texto: 
a) 3 palavras com ch. ___________________________________________________________ 
b) 2 palavras com nh. __________________________________________________________ 
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5) Leia  as  adivinhas e escreva as respostas: 

NH – CH – LH  
a) Inseto que produz mel. ___________________________ 

 
b) Cai em pé e corre deitada. ________________________ 

 
c) É a fêmea do galo. _______________________________ 
 
d) É uma delícia de alimento que do cacau é feito. _____________ 

 
e) É o filhote da galinha. ____________________ 
 
f) Dele são feitos o fubá e a pamonha. _______________ 

 
g) Dizem que ele é o melhor amigo do homem._________________ 

 
 

 

 

              AULA DE MATEMÁTICA 
 

1) Componha os números, conforme exemplo: 
a) 1 centena, 2 dezenas e 9 unidades = 129 
b) 3 centenas, 6 dezenas e 1 unidade = __________ 
c) 5 centenas, 7 dezenas e 3 unidades = _________ 
d) 4 centenas e 8 unidades = __________ 
e) 1 centena, 3 dezenas e 5 unidades= __________ 
f) 7 centenas e 4 dezenas = ________ 

 
2) Complete os quadros:  

 
3) Escreva por extenso: 
a) 267 – duzentos e sessenta e sete  
b) 123 - ____________________________________________________________________________ 
c) 560 - ____________________________________________________________________________ 
d) 384 - ____________________________________________________________________________ 
e) 932 - ____________________________________________________________________________ 
f) 146- ____________________________________________________________________________ 


