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CIÊNCIAS: 

Os seres vivos e a obtenção de alimento. 
SERES PRODUTORES, CONSUMIDORES E DECOMPOSITORES. 
 
Livro de Ciências ler as páginas 52 e 53, realizar as atividades da pág. 54. 
 

O que é decomposição? 

Processo em que a matéria orgânica é degradada em 
partículas menores e em nutrientes. Esses nutrientes podem 

ser reaproveitados por outros organismos. 

 
 
 O que aconteceria se não houvesse decomposição? 
Caso a decomposição não ocorresse, os nutrientes não ficariam 

disponíveis novamente e nenhum outro ser vivo poderia utilizá-

los. Assim sendo, teríamos vários cadáveres no planeta, de 

animais, plantas e outros seres vivos e nenhuma nova forma de 

vida poderia surgir. 
 

Quem são os decompositores?  
Os organismos chamados de decompositores são as bactérias e 

os fungos, que são capazes de realizar o processo de 

decomposição como forma de adquirir energia. 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Construção de uma composteira. 

 
 

 

 

 

Você pode fazer uma compostagem na sua casa e produzir o seu 

próprio adubo orgânico através da compostagem, que é o processo 

natural de transformação da matéria orgânica em nutrientes para suas 

plantinhas.  

Como fazer uma composteira: 
Escolha uma boa localização, um ambiente aberto, mas com sol parcial 
e de fácil acesso; 
Materiais para construção da mini composteira : 
- 1 recipiente para que você possa colocar os resíduos. Pode ser uma 

caixa, um balde, um pote, etc. 

- água 

- terra 

- lixo orgânico (cascas de frutas, pó de café, folhas verdes e secas etc.) 

Montagem da composteira: 
Ao iniciar sua pilha de compostagem a prática recomendada é alterar as 

camadas.  

 Faça furos no fundo de sua composteira; 

 O solo fica na primeira camada; 

 Em seguida se adiciona os resíduos orgânicos; 

 Depois as folhas secas; 

 Coloque água, mas evite que fique encharcada; 

 Misture a sua pilha de compostagem a cada dois dias; 

No total, o processo de compostagem dura 4 meses. Depois 

disso você poderá usar o composto produzido como fertilizante 

para as plantinhas que tem na sua casa. 



Atividade de Educação Física –Bola por cima bola por baixo. 
 
Objetivo: Coordenação e trabalho em equipe. 
 
Descrição da atividade: os alunos em duas colunas, em fila 
indiana. Podendo dividir em equipes ou meninos versus 
meninas. Ao primeiro sinal, que pode ser dado com um apito, o 
primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por cima da 
cabeça (com as duas mãos), até chegar ao último colega da 
fileira. Quando este pegar a bola, deverá correr até a frente da 
fileira e passar a bola por cima da cabeça, dando sequência a 
atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

 

 



 

 

Leia o texto: 



  
 



 



 

GEOGRAFIA-   Processos migratórios no Brasil.  

Leia o texto “ Mestiçagem “ da página 35 do seu livro de Geografia. 

Sublinhe no texto o trecho que trata da influência dos africanos nas 

características físicas do povo brasileiro. 

Leia as páginas 36 e 37 e responda :  

Você acha que existe racismo no Brasil? Por quê? 

 

 

 Ler as páginas 38 e 39. Realizar as atividades  9 , 10, 11,12,13. 

 

Atividade: A origem da minha família. 

 Converse com os adultos de sua família as seguintes informações 

sore seus antepassados: 

 Nomes de seus (pai, mãe, avós bisavós, tataravós etc.) 

 Local de nascimento (município, estado, país) 

 A qual povo a sua família pertence, você é descendente de 

algum povo imigrante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividades de Matemática 

Atividades do livro 

Página 56 – Realizar (Atividades 1 e 2) 

Página 57- Realizar (Atividades 3, 4, 5) 

Na letra b, preste atenção, a sequência é de 10 em 10. 
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QUESTÕES 

1)SE VOCÊ MORA EM UM APARTAMENTO NO NONO ANDAR E SUA MÃE MORA 

CINCO ANDARES ACIMA, EM QUAL ANDAR ELA MORA?  

ESCREVA A RESPOSTA COM ALGARISMOS E POR EXTENSO. 

R.:________________________________________________________________ 

 

2)UM PASSAGEIRO ENTROU NO SEXTO VAGÃO DE UM TREM. QUAL É O VAGÃO 

DA FRENTE E O DE TRAZ DESTE EM QUE O PASSAGEIRO ESTÁ? 

R.:________________________                ____________________________ 

 

3) DIGA QUAL A POSIÇÃO ORDINAL DOS MESES DE JANEIRO, MAIO, SETEMBRO 

E DEZEMBRO. 

R.:___________________________   

 ____________________________     

_____________________________                    

 ____________________________  

4)EM UMA MARATONA CORRERAM UM GRUPO DE AMIGOS OBSERVE ABAIXO 

A CLASSIFICAÇÃO DE CADA UM. ESCREVA POR EXTENSO: 

CARLOS: 36º - 

_________________________________________________________________ 

LUCAS: 75º - 

_________________________________________________________________ 

CARMEM: 93º - 

_________________________________________________________________ 

PRISCILA: 107º - 

_______________________________________________________________ 



FELIPE: 239º - 

_________________________________________________________________ 

CLAUDIA: 328º - 

________________________________________________________________ 

MARCELO: 581º - 

_______________________________________________________________ 

 

ESCREVA O ANTECESSOR E O SUCESSOR DOS NÚMEROS ORDINAIS ABAIXO: 

 _______ - 420º - _______ 

_______ - 343º - _______ 

_______ - 711º - _______ 

_______ - 806º - _______ 

_______ - 999º - _______ 

_______ - 87º - _______                     

_______ - 90º - _______ 

_______ - 99º - _______ 

_______ - 115º - _______ 

_______ - 200º - _______ 

Atividades de História  
Surgimento da agricultura e sua importância. 

A agricultura é uma atividade desenvolvida há milhares de 
anos. Seu principal objetivo é a produção de alimentos, tais como 
verduras, legumes, frutas, cereais, etc. 

Muitos alimentos e matérias-primas para a indústria são 
obtidos através da produção agrícola. Portanto, além de 
proporcionar alimentos para o homem, ela também fornece 

produtos para a indústria, como a mamona, que é utilizada na 
produção de biocombustível. 

Para a realização da agricultura é necessária a utilização de 
várias técnicas. Antes do plantio das sementes, o solo deve ser 
arado e adubado, pois esse processo auxilia no bom 
desenvolvimento da produção. Também é importante a irrigação 
(distribuição de água na plantação), ajudando na germinação das 
sementes. E a drenagem quando o solo tem muita água. 

Fatores naturais são determinantes para o bom desempenho 
dessa atividade. O clima, a quantidade de chuva, o solo, entre 
outros elementos, interferem nas plantações. A tecnologia também 
influencia, pois a utilização de máquinas agrícolas realizam o plantio 
e a colheita de forma mais rápida. 

A mecanização das atividades agrícolas é cada vez mais 
comum. Esse fenômeno é responsável pelo aumento na produção. 
No entanto, muitos trabalhadores rurais estão sendo substituídos 
por essas máquinas, fato que tem provocado desemprego no 
campo e intensificado o êxodo rural (migração do campo para a 
cidade). 

É importante destacar que a expansão da agricultura tem 
provocado grandes problemas ambientais, como desmatamento, 
queimadas, poluição do solo e da água por agrotóxicos, erosões, 
etc. 

Portanto, em razão da importância dessa atividade para os 
seres humanos, é preciso que a agricultura seja praticada com 
técnicas que evitem os impactos ambientais, garantindo alimentos 
e preservando o meio ambiente. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Cole um papel duro atrás, recorte e brinque com seu quebra-cabeça. Ele traz 

imagens que exemplificam os processos e trabalhos realizados na agricultura, na 

Antiguidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


