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ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – HISTÓRIA  

 

1) Quais eram as funções dos escravizados chamados de “ladinos”? 

 

2) Explique o significado do termo “ladino”. 
 

3) Como eram as senzalas?  

 

4) Como eram as refeições dos escravizados? 

 

5) Como os escravizados tentavam preservar suas tradições? 

 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO - PORTUGUÊS 

 

Classificação quanto ao número de sílabas. 

Para lembrar: 

 

Monossílaba: palavra que tem apenas uma sílaba 

 

Dissílaba: palavra que tem duas sílabas. 

 

Trissílaba: palavra que tem três sílabas. 

  

Polissílaba: palavra que tem mais de três sílabas. 

 

1) Com relação à classificação das palavras quanto ao número de sílabas, marque a 

alternativa cujas palavras sejam formadas por duas e três sílabas, respectivamente: 

a) aquilo, moreno 

b) baú, carvalho 

c) cavalo, girassol 

d) bigode, sabão 

e) blusa, casa 
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2) Leia e observe esta anotação. 

 

a) Em sua opinião, por que a palavra presente foi dividida? 

 

 b) De que outra forma a palavra presente poderia ser dividida no final da linha? 

 

c) Que palavras do texto têm o mesmo número de sílabas da palavra presente? 

 

d) Quais palavras do texto contêm duas sílabas apenas? 

 

3) Observe a tirinha e responda as questões abaixo. 

 

 

a) A palavra carrossel no último quadrinho foi separada corretamente? Justifique. 

 

b) Quantas palavras trissílabas possuem na tirinha? Escreva-as. 

 

c) Nesta tirinha há alguma palavra polissílaba? 

 

d) Retire da tirinha duas palavras dissílabas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Jose 

 

VAMOS SALTAR NO ARRAIÁ JUNINO? 

VEM COM A GENTE! 

 

Quando realizamos atividades envolvendo saltos, trabalhamos diversas habilidades 

motoras, entre elas: força, equilíbrio, agilidade, além disso, envolvemos movimento de balanceios 

do corpo, impulso de braços e pernas e orientação espacial. 

Agora é com vocês! Façam bonito tentando melhorar sempre a cada salto! 

 

 

 

 

 

 

 

 


