
 

 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

REGULARIZAÇÃO DE FLUXO 

ACELERA 

QUERIDAS ALUNAS E QUERIDOS ALUNOS, 

VOCÊS ESTÃO RECEBENDO ESSE “BLOCO DE ATIVIDADES” PARA SEREM 

REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS. CADA BLOCO DE 

ATIVIDADES DEVERÁ SER RESPONDIDO SEMANALMENTE COM O APOIO DE SEUS 

FAMILIARES. 

SOLICITAMOS QUE RESPEITEM O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ATIVIDADES. 

A CADA SEMANA, O SEU RESPONSÁVEL IRÁ NA SUA ESCOLA ENTREGAR O 

BLOCO RESPONDIDO E PEGARÁ UM NOVO. 

ESPERAMOS NOS REENCONTRAR EM BREVE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: 

 

• ANTES DE RESPONDER O BLOCO DE ATIVIDADES, PROCURE UM LUGAR 

TRANQUILO E AGRADÁVEL EM SUAS CASAS. 

• ORGANIZEM OS MATERIAIS QUE IRÃO PRECISAR, COMO LÁPIS, 

BORRACHA, CANETA, ETC.  

• SE TIVER UM DICIONÁRIO EM CASA, É UMA BOA HORA PARA CONSULTÁ-

LO, CASO FIQUE COM DÚVIDA DO SIGNIFICADO DE ALGUMA PALAVRA OU 

ESCRITA DE ALGUM TERMO/VOCÁBULO.  

• LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE RESPONDER.  

• SE PRECISAR DE AJUDA, PROCURE ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA PARA TE 

AUXILIAR.  

• DEPOIS DE REALIZAR AS ATIVIDADES, FAÇA UMA REVISÃO PARA 

VERIFICAR SE RESPONDEU TODAS AS QUESTÕES. 

 

ESCOLA: 

 

NOME: 

PERÍODO:    22 A 26 DE JUNHO DE 2020

 



Atividade 1:          22 de junho de 2020 

                                                   A rua onde moro 

      Você sabia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/pelourinho-2/ 

Pensando na sua rua e no seu bairro... 

1. Imagine você na porta de sua casa ou prédio e escreva o que tem: 

(Exemplo: do lado direto de minha casa tem uma padaria, do lado esquerdo tem uma loja.) 

a) Do lado direto _____________________________________________________________. 

b) Do lado esquerdo __________________________________________________________. 

c) Em frente _________________________________________________________________. 

 

2. Marque SIM ou NÃO para o que tem perto de sua casa: 

a) Mercado? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

b) Padaria? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

c) Loja?  

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

d) Igreja? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

e) Posto de Saúde? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

f) Praça? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

g) Quadra de Esporte? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 

h) Escola? 

 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

 
 

 

O bairro do Pelourinho, localizado na cidade de Salvador, é Patrimônio da Humanidade 

pela Unesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Pelourinho reúne igrejas dos 

séculos 17 e 18 e casarões que 

abrigam ateliês, lojas, escola, 

museus, centros culturais, bares, 

restaurantes e pousadas. É um bairro 

que atrai muitos visitantes. 

 

https://viagemeturismo.abril.com.br/atracao/pelourinho-2/
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-ba-salvador-atracao-pelourinho


Atividade 2:             23 de junho de 2020 

CÓDIGOS 

 

             

 

 

1. Com a leitura e compreensão do texto acima, enumere a primeira coluna de acordo com a 

segunda. Associe os códigos aos seus significados: 

                                                            

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO 

 

2. Pesquise em sua casa os produtos que possuem código de barra e escreva abaixo o 

nome deles: 

a)___________________________            

 

b)___________________________  

c) __________________________  

 

d)___________________________ 

 

O que é código?   [...] 

4. Sistema de sinais convencionais destinados a representar e a transmitir uma 

informação 

5. Senha; palavra-chave [...] 

Fonte: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/c%C3%B3digo 

 

(1) CEP 
 
(2) RG 
 
(3) CNH 
 
(4) IPTU 
 
(5) 9111-1111 
 
(6) CPF 
 

 

 

(     ) Carteira Nacional de Habilitação. 
 
(     ) Imposto Territorial e Predial Urbano. 
 
(     ) Cadastro de Pessoa Física. 
 
(     ) Registro Geral (Carteira de Identidade). 
 
(     ) Código de Endereçamento Postal. 
 
(     ) Número de telefone móvel. 
 

[...]  Código de barras (em inglês: barcode) é uma representação gráfica de dados 

numéricos ou alfanuméricos. A decodificação (leitura) dos dados é realizada por um tipo 

de scanner - o leitor de código de barras -, que emite um raio vermelho que percorre 

todas as barras. Onde a barra for escura, a luz é absorvida; onde a barra for clara 

(espaços), a luz é refletida novamente para o leitor. Os dados capturados nessa 

leitura óptica são compreendidos pelo computador, que por sua vez converte-os em 

letras ou números humano-legíveis. A utilização é muito comum em diversas áreas, 

desde a indústria é largamente utilizado no comércio e serviços. [...]                                                    

Fonte:pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/c%C3%B3digo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scanner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitor_de_c%C3%B3digo_de_barras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras


Atividade 3:           24 de junho de 2020 

1. No dicionário as palavras são postas em ordem. No quadro abaixo temos várias 

palavras, enumere-as em ordem alfabética:

 
1 __________________.   
 
2 __________________.   
 
3 __________________. 
 
4 __________________.   
 
5 __________________.   
 
6 __________________. 
 
7 __________________.   
 
8 __________________.   
 
9 __________________. 
 
10 _________________.   
 
11 ________________.   
 
12 _________________. 
 
13 ________________. 
 

 
14 _________________.   
 
15__________________. 
 
16__________________.   
 
17 _________________.   
 
18 _________________. 
 
19 _________________. 
 
20__________________.   
 
21 _________________. 
 
22 _________________.    
 
23_________________.   
 
24 _________________. 
 
25 _________________.   
 
26 _________________. 
 

DICIONÁRIO - Definição (o que é) 
  
O dicionário é um livro que possui a explicação dos significados das palavras. As palavras são 
apresentadas em ordem alfabética. Alguns dicionários são ilustrados para facilitar a assimilação dos 
significados das palavras. 
  
Tipos de dicionários  
  
Existem também os dicionários de tradução de línguas, ou seja, aqueles destinados a mostrar os 
significados ou sinônimos das palavras em outra língua. Exemplo: Dicionário de português-inglês, 
português-italiano, português-espanhol. 
Existem também os dicionários de termos técnicos, usados em áreas específicas do conhecimento. 
Num dicionário de medicina, por exemplo, são explicados os termos relacionados à área médica. 
Desta forma, existem os dicionários de eletrônica, mecânica, biologia, informática, mitologia, etc. 
                                                             Fonte: www.suapesquisa.com/o_que_e/dicionario.htm 

amor – carinho – zelo – família – obrigado – esperança – igreja – história – qualidade – paz – 

saúde – tranquilo – Brasil – Deus – gratidão – Jesus – luz – respeito – maravilha – universo – 

novidade – valores – xodó – web – yogurt – kiwi 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/dicionario.htm


 

Atividade 4:          25 de junho de 2020                                              

Vamos brincar! 

CANTE COM ATCHIN E ESPIRRO 

Brincadeira de criança 

Acorda criançada tá na hora da 

gente brincar (OBA!) 

Brincar de pique-esconde, pique-

cola e de pique-tá,tá,tá,tá 

Essa brincadeira também tem 

pique-bandeira e amarelinha pra 

quem gosta de pular                                                                                                                      

O espirro tem uma brincadeira que 

é o maior barato 

Qual brincadeira? 

É aquela brincadeira de beijar. 

                                                                                

É essa? Não!                                                                        

 

 

É essa? Não!  

É essa? Não!  

É essa? Eu já falei que não! 

É essa? Não!                                           

É essa? É! 

 

Brincadeira de criança 

Como é bom, como é bom 

Guardo ainda na lembrança 

Como é bom, como é bom 

Paz, amor e esperança 

Como é bom, como é bom 

Bom é ser feliz e brincalhão 

                                                        
Músicas de Atchim e Espirro 

1.Depois de cantar com Atchin e Espirro, você irá destacar com lápis de cor as 

brincadeiras presentes na música. 

2. Quantas brincadeiras você conseguiu identificar? 

______________________________________________________________________ 

3. Complete a tabela com palavras presentes na música. 

Verbo terminado em AR Brincadeiras que tenham 2 nomes 

  

  

  

4. Observe as imagens a seguir e construa uma frase para cada: 

_______________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

https://www.kboing.com.br/atchim-e-espirro/


Atividade 5:           26 de junho de 2020 

NO CAMINHO PARA A ESCOLA 

 

 

 

 

 

1. Observe as imagens abaixo e descreva o que você vê. 

                  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Qual é o meio de transporte usado pelas pessoas que moram nestes lugares? 

______________________________________________________________________ 

3. Para chegar até sua escola você utiliza algum meio de transporte? Caso utilize 

algum, escreva o nome dele. ______________________________________________ 

CAÇA AO TESOURO 

Imagine que você, seus amigos e amigas encontraram um mapa do tesouro escondido 

em uma ilha. Esse mapa mostra que, para chegar ao tesouro, vocês terão que passar 

por vários obstáculos descritos no mapa, como monstros, cavernas e armadilhas. Use 

sua criatividade e faça o desenho desse mapa. 

 

 

 

Olá, amiguinhos e amiguinhas! Você já observou o 

trajeto de sua casa até a escola? Use o espaço abaixo e 

desenhe esse percurso. 

 

 


