
 

 

Aluno (a): _________________________________________________________________________ 

Data: 24 de março de 2020 

Prof (a): __________________________________________ 

 
Um recado de tia de Língua Portuguesa 

Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Estamos com 

muita saudade do abraço, do carinho e das nossas aulas. Sabemos 

que essa distância é importante agora, para que em breve, 

estejamos todos juntos e saudáveis. 

Preparamos essas atividades com muito carinho, para que o 

ritmo de estudo seja mantido e lembramos que não estamos de 

férias, por isso a importância de continuar estudando. 

Para iniciar, vamos montar um cronograma de estudos! 

Para que você organize essa rotina de estudos, é importante determinar todos os dias 

o momento de realizar a atividade.  

Que tal passar alimpo aquele horário que você fez depois que assistiu ao vídeo de 

ontem. Escreva na tabela abaixo: 

 

 

 
 

 

Nos finais de semana, sugerimos jogos de tabuleiro em família, atividades de 

raciocínio, como quebra-cabeças, dominó; culinária divertida, cineminha etc. Lembrem ainda 

que o momento é propício para realizar muitas leituras. Cuidado com as famosas “Fake 

News” e sempre perguntem aos pais, caso fiquem sabendo de alguma notícia que 

consideram importante nesse contexto.  

 

VAMOS FICAR EM CASA E FAZER A NOSSA PARTE! 

 

 
 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

      

      

      

      



 

Atualidades 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos 

anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. 

Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, 

semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus 

comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Os 

coronavírus comuns que infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta 

coronavírus OC43, HKU1. 

Na primeira unidade estudamos a classe gramatical VERBOS. Vamos revisar! 

Verbo é o termo que expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômeno 

da natureza.  

01. No texto, temos verbos destacados, identifique o tempo, número e pessoa desses 

verbos: 

VERBO TEMPO PESSOA NÚMERO 

CAUSAM    

INFECTAM    

 

VAMOS FALAR EM PREVENÇÃO? 

 Sabemos que lavar as mãos com água e sabão é uma das formas de prevenção. 

Veja esse cartaz com atenção! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretando! 

Esse tipo de ação depende de nós!  Vamos fazer a nossa parte. 

 

02. O que são micelas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

03. O que faz o sabão destruir o vírus? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Agora, observe as frases abaixo: 

 

A GENTE OU NÓS? 

A GENTE PRECISA LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO. 

NÓS PRECISAMOS LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO. 

 

Vimos que a expressão A GENTE é  informal, devendo ser substituída pelo pronome 

nós quando formos escrever ou falar em um contexto que se exija mais formalidade. 

 

 Leia a manchete da notícia abaixo: 

 

Coronavírus: decreto determina suspensão de 
aulas em todas as instituições de ensino de PE 

 
Publicação feita no Diário Oficial determina que atividades 
em escolas, universidades e demais estabelecimentos de 
ensino sejam suspensas a partir da quarta (18). 
 
 
 
 

 



 

04. Agora, reescreva as frases utilizando a linguagem formal. Faça as adaptações 

necessárias. 

 

a) A gente precisa ajudar a nação neste momento. 

________________________________________________________________ 

b) A gente precisa ficar em casa. 

________________________________________________________________ 

c) A gente vai voltar à escola em breve. 

_______________________________________________________________ 

Um vídeo cai bem! 
Para compreender a importância de lavar as mãos com sabão, vamos fazer uma 

experiência? 

Assista ao vídeo https://youtu.be/6gkg-YB42xA . Peça ajuda a um adulto e perceba 

como o sabão afasta todas as partículas do orégano, que seria o Coronavírus. 

Depois, conte essa experiência em forma de uma página de diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ___|____|____ 

 

Querido diário, 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_________________________________ 

https://youtu.be/6gkg-YB42xA


 

Gramática e contexto 

 

Leia o trecho abaixo: 

PETER E O LOBISOMEM 

Don Roff 

 

 

 

 

 

 

 

O uivo acordou Peter – e ele percebeu que tinha cochilado demais. Quando olhou ao 

seu redor, viu que aquele dia quente e ensolarado havia se transformado numa fria noite 

de luar. 

Peter escutou novamente aquele uivo terrível, desta vez mais perto. Ele levantou de 

onde estava descansando, à beira de uma trilha lamacenta na mata. 

E correu...  

 

5. O que você imagina que aconteceu com o menino? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Por que esse trecho faria parte de um conto de suspense? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

As palavras quente e ensolarado modificam o sentido da palavra dia. Não é apensa 

um dia, mas é um dia quente e ensolarado. Da mesma forma, a palavra fria modifica o sentido 

da palavfra noite; e a palavra lamacenta, o da palavra trilha. Essas palavras que caracterizam 

o substantivo modificando o seu sentido são chamadas de ADJETIVOS.  

 

 



 

Observe a expressão de luar, que também transforma o sentido da palavra noite. As 

expressões formadas por mais de uma palavra com valor de adjetivo são chamadas de 

LOCUÇÕES ADJETIVAS. 

VAMOS EXERCITAR! 

7. Circule os adjetivos nas orações abaixo e escreva qual ou quais substantivos 

caracterizam. 

 

a) Todas as aulas desse professor são maravilhosas. 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Nunca me esqueci de todas as tristes histórias que me contava para rfefletir. 

_________________________________________________________________________ 

 

c) Ela sempre foi assim: bonita, com cabelos cacheados e negros. 

_________________________________________________________________________ 

 

d) Comprei várias frutas doces para levar para a viagem. 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Substitua os adjetivos pelas locuções adjetivas correspondentes. Se precisar, pesquise.  

Exemplo: Gosto de carne bovina. 

       Gosto de carne de boi. 

a) Ela os ama com amor materno. 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Pela janela, penetra o raio solar. 

_________________________________________________________________________ 

 

c) Senti um cheirinho de flor campestre. 

________________________________________________________________________ 

 

d) Gosto de tomar banho com água pluvial. 

_________________________________________________________________________ 

 

e) Hoje é um dia festivo. 

_________________________________________________________________________ 


