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ATIVIDADE DE FIXAÇÃO DE PORTUGUÊS  
 

 

A separação de sílabas na escrita 

Para lembrar: 

 

Na escrita não se separam os encontros: ch, lh, nh, gu, qu. 
 

 

Não se separam os encontros de consoantes com l ou r: bl, cl, gl, pl, tl, br , cr, dr, fr, gr, pr, etc. 
 

 

Na escrita separam-se as letras ss, rr, sc, sç, xc quando estiverem na mesma sílaba. 

 

1) Leia a seguir. 

O sumiço da Lua 

 

      O mundo inteiro acordou assustado. Aquela era a notícia que 

estava nos jornais, revistas, TV, internet e por toda parte. 

      __ Como assim a lua sumiu? __ era a pergunta que todos 

faziam. Quem olhou para o céu na noite anterior e não a viu achou 

que fosse normal; talvez ela estivesse escondida esperando o 

momento certo de surgir cheia e brilhante. Algumas pessoas nem 

perceberam que havia algo estranho. Os astrônomos, 

astrólogos e curiosos souberam rapidamente que a lua não estava onde deveria estar. 
 

Manuel Filho. O sumiço da Lua. São Paulo:  

Editora do Brasil, 2014. P. 6. 

 

 Reproduza as palavras em destaque e separe suas sílabas. 

 

2) Separe as palavras abaixo em sílabas. 

a) enrolar: d) extinção: 

b) serrote: e) completamente: 

c) sorriso: f) passarinho: 
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3) Assinale a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA. 

   a) Es-tra-da; m-el; a-vi-ão 

   b) Mar-te-lo; ca-sa; to-a-lha 

   c) Ve-n-ti-la-dor; Pa-trul-ha 

   d) Co-m-pu-ta-dor; ár-vo-re; c-éu 

 

4) Assinale a alternativa em que a divisão silábica está INCORRETA. 

a) Ma-ca-co; me-lan-ci-a 

b) Te-le-vi-são; ca-mi-nhão 

c) Co-n-tro-le; po-r-ta 

d) Al-mo-fa-da; re-mé-di-o 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O processo educativo da cultura corporal tem como prática permitir que as crianças 

desenvolvam as capacidades de seus movimentos, explorem seu corpo e despertem novos 

modos de interagir com o mesmo. É uma base para uma vida mais ativa, considerando que a 

criança levará esse conhecimento para o resto da vida.  

Vamos descobrir a resposta de cada pergunta e colocar em prática a atividade respondendo 

com o alfabeto corporal:  

 

1. Esporte praticado com os pés mais popular do Brasil. 

2. Jogo realizado na quadra onde o objetivo é fazer gol com as mãos. 

3. Brincadeira popular muito praticada em nosso país, iniciada com a letra “A”. 

4. Atividade que tem como objetivo a velocidade, praticada em pista. 

5. Dança/jogo que tem origem Africana, sendo muito praticado em nosso país. 

6. Jogo de tabuleiro que tem como objetivo “derrubar o Rei”. 

7. Modalidade esportiva inspirada em três atividades lúdicas do homem; correr, saltar e 

lançar objetos; contendo 9 letras. 

8. Nome da modalidade na qual os atletas se sentam sobre barcos móveis de pequeno porte; 

usam braços, pernas e tronco para fazer a embarcação deslizar em velocidade, 

normalmente realizado em lagoas ou enseadas. Pode ser realizado com uma, duas, quatro 

ou oito pessoas; contém 4 letras, sendo que a última é a letra “o”. 

9. Nome da armação que prende a rede do gol em jogos de futebol e handebol. 

10. Essa é a mais legal! O conjunto de jogadores forma uma... 
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