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PORTUGUÊS 

 

Complemento do conteúdo  
 

Observação: Estude as palavras da página 183 do livro de Português e o complemento do 

conteúdo sobre “Grau do Substantivo” para o ditado que será realizado durante a aula online. 

 

Grau do Substantivo 

 
 

As pessoas, os objetos ou os animais podem apresentar tamanhos variados. Às variações 

de tamanhos dos substantivos, damos o nome de grau.  

Os substantivos podem estar em três graus: normal, aumentativo e diminutivo. 

 
 

Atividade de fixação  
 

 

1) Escreva em seu caderno o aumentativo dos substantivos abaixo. 

a) amigo:    c) homem: 

b) camisa:   d) rico: 

 

2) Escreva em seu caderno o grau do substantivo normal das palavras abaixo. 

a) canzarrão:    d) muralha: 

b) foguinho:    e) casebre 

c) animalão:    f) vozinha: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

ENCAÇAPANDO BOLINHAS 

 

Materiais necessários: Superfície leve e rígida que possa ser inclinada (mesa plástica, tampa 

grande, papelão...), 8 bolinhas (do tipo que tiver em casa e que caibam dentro de um balde) e um 

balde (ou uma caixa para colocar as bolinhas). 

 A atividade de hoje contribui para o desenvolvimento da cognição, velocidade de 

reação e de deslocamento, coordenação motora, equilíbrio dinâmico (adquirido durante o 

movimento) e equilíbrio recuperado (recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em 

movimento). 

Viram quantas coisas uma brincadeira trabalha? Educação Física é muito importante para 

o nosso crescimento e desenvolvimento. 

Vamos lá, pessoal! Vamos nos movimentar! 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR: 

Materiais necessários para próxima aula (27/07): 

- Uma bola 

- Fita crepe ou outro objeto para delimitar  

a área de posição do jogo no chão  

(como lenço, cadarço...) 


