
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 08/06/2020 
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2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1) Copie o texto abaixo substituindo cada palavra destacada por um sinônimo do 

quadro. 

 

juntos             arrumado                ótimo               

saudando              alegre            parentes 

 

Vovô chegou elegante e feliz, cumprimentando a família: 

- Que bom encontrar todos reunidos em harmonia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

2) Escreva sinônimo ou antônimo. Veja o exemplo: 

 

Lento é ______________________ de veloz. 
 

 

a) Pouco é ___________________________ de muito. 

b) Muito é ___________________________ de bastante. 

c) Preferido é __________________________ de favorito. 

d) Generoso é _________________________ de bondoso. 

e) Bondoso é __________________________ de maldoso. 

f) Parecido é __________________________ de semelhante. 

 

3) Acrescente in ou des no início das palavras e forme antônimos: 

 

correto _________________________   obedecer _________________________ 

fazer ___________________________  comum ___________________________ 

completo _________________________  contente ___________________________ 

útil ________________________________  arrumar ____________________________ 

Atenção! 
 

Fixar: Sinônimo e antônimo. 

Vídeo: + Educação: Sinônimo e Antônimo. 
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2ª ETAPA 

ATIVIDADES DE ARTE 

 

1) Pinte os espaços numerados com as cores indicadas abaixo: 

 

1 – cor primária. Dica (céu) 

2 – cor secundária: azul + amarelo 

3 – cor primária. Dica (amor) 

4 – cor secundária: azul + vermelho 

5 – cor primária. Dica (sol) 

6 – cor secundária: vermelho + amarelo 
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2ª ETAPA  
ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

 

A BELEZA DO AMOR 

 

Queridos amigos: amemos uns aos outros, porque o amor vem 

de Deus.  1 João 4,7 

 

Deus 

Se o amor nos une à natureza e às outras pessoas, se o 

amor nos faz mais belos que o nascer do sol no mar, como será 

Deus, que é o Amor dos amores? 

 Ele será com certeza belo, belo, belo. 

 

 

1) Complete as frases abaixo com as palavras que estão nos corações. Converse sobre 

isso com o professor e os colegas. 

 
 

 

 Você sabia que o nosso rosto reflete o que está no _________________________? 

 Se em nós houver amor, bondade e alegria, nosso rosto terá uma expressão 

calma, paciente e ____________________________. 

 Mas, se em nosso coração houver ódio, raiva e inveja, nosso _____________________ 

certamente terá uma expressão dura e desagradável. 

 Mas às vezes o rosto engana. É importante não julgar os outros apenas por sua 

aparência. Devemos procurar ________________________ as pessoas por suas ações. 

 

2) Assinale com X os belos gestos de amor que Jesus nos ensinou: 

 

(      ) Amar os outros como a nós mesmos. 

(      ) Querer tudo só para si. 

(      ) Perdoar a quem nos ofende. 

(      ) Pedir perdão quando erramos. 

(      ) Deixar cada um se virar sozinho. 

(      ) Ajudar a quem precisa. 

(      ) Reparar nos defeitos dos outros. 


