
Goiânia, 14 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Explicação e atividades no livro Módulo 4, páginas 93 e 94. 

3. Para casa: Livro grosso Módulo 4, página 95. 

 

ENSINO RELIGIOSO: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Realizar as atividades da página 40 do livro de OPEE. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

De acordo com os textos das páginas 38 e 39 do livro de OPEE, responda: 

1.O que é persistência? 

2.Você é persistente? Se sim, escreva uma situação que você foi persistente. 

3.Explique com suas palavras o que é solidariedade. 

4.Desenhe ou cole uma ação que represente um ato de solidariedade. 

 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 



2. Leitura, explicação e sublinhar as partes mais importantes, Módulo 4, 

páginas 180 e 181. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Qual o nome do prefeito ou prefeita da sua cidade? 

2.Qual é a função do prefeito? 

3.Pesquise e descubra quantos vereados tem na Câmara Municipal da sua cidade? 

4.Quais são as funções dos vereadores? 

5.Escreva quatro espaços ou serviços públicos das cidades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 15 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula no Zoom. 

2. No caderno fazer um ditado com os alunos. 

4. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Separe as palavras do ditado. 

2.Forme frases com os adjetivos abaixo: 

a)Coloridas: 

b)Verdes: 

c)Brasileiro: 

d)Redondo: 

3.Coloque as palavras abaixo no aumentativo: 

a)Pé: 

b)Carro: 

c)Nariz: 

d)Fogo: 

 

MATEMÁTICA: 

1. Aula no Zoom. 



2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 96 até 98. 

3. Para casa: Copiar e responder a questão 37 do livro grosso página 98. 

Não se esqueça de armar as divisões. 

  

CIÊNCIAS: 

1. Aula no Zoom. 

2. Abertura do capítulo 11, módulo 4, explorar as imagens de abertura páginas 

148 e 149. 

3. Leitura, explicação e atividades na página 152. 

4. Para casa: Livro grosso páginas 150 e 151.  

5. No caderno copiar e responder as perguntas do quadro PARA 

COMEÇAR, na página 149 do livro grosso. 

 

GEOGRAFIA: 

1. Aula no zoom. 

2. Leitura, explicação e sublinhar as partes mais pertinentes do texto, páginas 

217 até 219. 

3. Para casa: Copiar no caderno o texto da página 219, PARA 

ORGANIZAR O PENSAMENTO. 

4. Livro de atividades complementares 4, páginas 70 e 71. 

 



Goiânia, 16 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro de atividades complementares 4, página 25 e 26. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Escreva de 2 em 2 até 100. 

2.Agora arme e resolva as divisões. 

a)36:4=                            b)49:7=                        c)16:2=                            d)48:4= 

 

e)53:4=                           f)32:5=                          g)85:6=                           h)91:7=   

3. Escreva de 3 em 3 até 99. 

    

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Atividade na folha do portfólio. 

2. Observe os quadrinhos e faça a narrativa de forma coerente. 

 

ARTE: 

1. Aula no Zoom. 



2. Leitura, discussão e atividades no livro de Arte páginas 208 até 213. 

3. Para casa: Atividade em folha do portfólio, no prato você irá colar os 

alimentos que você consome que são saudáveis.  

4. Exemplo: 

 

 

 



Goiânia, 19 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Explorar as imagens de abertura do capítulo 11, Módulo 4, páginas 28 e 29. 

2. Leitura dos textos nas páginas 30 e 31. 

3. Para casa: Copiar e responder no caderno as perguntas da seção PARA 

COMEÇAR, na página 28 do livro grosso. 

  

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 99 e 100. 

3. Para casa: No caderno, faça as tabuadas de multiplicação de 8, 9 e 10. 

 

ENSINO RELIGIOSO: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura das páginas 42 e 43 do livro de OPEE.  

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Qual é a diferença entre poupar e economizar? 

2.Por que alguns produtos iguais tem preços diferentes? 

3.O que pode acontecer se os governantes não economizarem nem pouparem o 

dinheiro púbico? 

 



Goiânia, 20 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, página 101. 

3. Para casa: Livro grosso Módulo 4, página 102. 

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 32. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder a questão 1 da 

página 32 do livro grosso. 

 

 



Goiânia, 21 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 103. 

3. Para casa: Livro grosso Módulo 4, página 104. 

 

PORTUGUÊS: 

4. Aula ao vivo no Zoom. 

5. Livro grosso Módulo 4, página 33. 

4. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

Copie no caderno: 

Lembrete: Sinônimos são palavras que tem o significado semelhante. 

Antônimos são palavras que tem o significado contrário. 

1.Escreva o sinônimo das palavras abaixo: 

a)Quente: 

b)Moderno: 

c)Feroz: 

d)Grande: 

2.Escreva o sinônimo das palavras abaixo: 



a)Veloz: 

b)Louco: 

c)Começar: 

d)Belo: 

3.Forme o antônimo das palavras abaixo usando des. 

Exemplo: Arrumar → desarrumar 

a)Fazer: 

b)Organizado: 

c)Obediente: 

d)Confiar: 

e)Montar: 

 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura, explicação e atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 153 até 

156. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares 4, páginas 44 até 46. 

 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura, explicação e atividades no livro grosso Módulo 4, 182 até 185. 

3. Para casa: Essa semana comemoramos o aniversário de Goiânia, então 

faça uma pesquisa sobre ela e copie no caderno. 

APÓS FAZER A PESQUISA NO CADERNO MANDE UMA FOTO DA ATIVIDADE 

PARA O NÚMERO DE WHATSAPP DA PROFESSORA. TRABALHO VALE 2,0. 

 



Goiânia, 22 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 105. 

3. Para casa: Copiar no caderno de matemática a seção PARA 

ORGANIZAR O PENSAMENTO do livro grosso página 105. 

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 34. 

3. Para casa: Atividades no livro grosso Módulo 4 página 35 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura, explicação no livro grosso Módulo 4, páginas 157 até 159. 

3. Para casa: Copiar no caderno a seção PARA ORGANIZAR O 

PENSAMENTO da página 159 do livro grosso. 

4. Livro de atividades complementares páginas 47 e 48. 

APÓS TERMINAR A ATIVIDADE DO LIVRO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES, MANDE UMA FOTO DA ATIVIDADE PARA O NÚMERO 

DE WHATSAPP DA PROFESSORA. TRABALHO VALE 2,0. 

 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 



2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 11 páginas 220 e 221, livro 

grosso Módulo 4. 

3. Leitura e explicação no livro páginas 222 até 224. 

4. Para casa: Livro de atividades complementares páginas 72 e 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 23 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro de atividades complementares páginas 27 até 29. 

3. Para casa: Copiar e responder no caderno as tabuadas de 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9 e 10. 

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 36 e 37. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Acentue as palavras corretamente. 

a)Maracuja: 

b)picole: 

c)bambole: 

d)sofa: 

2.Leia as frases em voz alta e acentue as palavras monossílabas, quando for 

necessário. 

a)Você ja acabou a lição? So falta você. 

b)Falta um mes para começar o campeonato. 



c)Alguem deu um no no cordão do meu tênis. 

3.Escolha uma frase do exercício anterior e ilustre, não se esqueça de colorir. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Na folha do portfólio observe a imagem e faça uma legenda para ela.  

 

ARTE: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Roda de conversa sobre vida e obra de Tarsila do Amaral. 

3. Para casa: Na folha do portfólio realizar atividade, RELEITURA da obra 

de Tarsila do Amaral. 

 

 

 


