
Goiânia, 17 de AGOSTO de 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 8, páginas 26 e 27. 

3. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, páginas 28 até 31. 

4. Para casa:Livro de atividades complementares página 14. 

 

MATEMÁTICA: 

1. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, páginas 96 até 98. 

2. Para casa: Livro grosso Módulo 3 páginas 99 até 101. 

 



 

Goiânia, 18 de AGOSTOde 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. 

2. Leitura e atividades páginas 32 até 36 do livro grosso Módulo 3. 

3. Para casa: Realize a leitura do texto da subseção “PELAS LENTES DA 

GEOGRAFIA” da página 37 do Livro grosso Módulo 3, copiar e 

responder à questão 1 no caderno. 

ENSINO RELIGIOSO/OPEE: 

1. Aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. 

2. No caderno de Ensino Religioso, fazer o cabeçalho completo copiar e 

responder às questões abaixo. 

Atividades 

1.Para você, qual profissão você acha mais interessante? Por quê? 

2.Qual é a profissão da sua mãe e do seu pai? 

3.O que você acha mais importante na hora de escolher uma profissão? 

3. Para casa:Livro de OPEE página 32 e 33. 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura e desenvolver atividades no livro grosso módulo 3 páginas 162 e 

163. 

3. Para casa: Realizar o experimento da página 164 do livro Grosso Módulo 3 

e depois responder as perguntas. 

 



Goiânia, 19deAGOSTO de 2020. 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 

2. Explore as imagens de abertura do capítulo 8 do livro grosso página 102 e 

103. 

3. Providenciar a impressão e recorte do círculo em anexo no site. Para 

realizar de uma dinâmica na aula. 

4. Leitura, explicação e atividades página 104 até 109. 

5. Para casa: Livro de atividades complementares página 28. 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no aplicativo no Zoom. 

2. Leitura do texto impresso e roda de conversa sobre o assunto (folclore). 

3. No caderno fazer o cabeçalho e em seguida orientar que os alunos com 

ajuda da professora e do responsável recorte e cole o texto em anexo. 

4. Para casa: Lista de exercícios de história no caderno. 

OBSERVAÇÃO: FAÇA MARGEM CASO PRECISE, A LISTA É PARA 

TRANSCREVER E REPON DER NO CADERNO. 

 

 



 

Goiânia, 20deAGOSTO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Livro de atividades complementares 3, página 29 até 32. 

3. Para casa: Lista de exercícios no caderno. 

OBSERVAÇÃO: FAÇA MARGEM CASO PRECISE, CABEÇALHO COMPLETO, 

A LISTA É PARA TRANSCREVER E REPON DER NO CADERNO. 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. No caderno, fazer o cabeçalho completo copiar e responder às questões 

abaixo. 

ATIVIDADES 

1.Quais são os nomes dos diferentes sons dos cães? 

2.Quais são os tipos de comunicação realizadas pelos animais? 

3.Complete: 

a)Alguns animais produzem _______. 

b)Os morcegos e os golfinhos realizam a __________. 

c)A voz humana é produzida pela vibração das ___________. 

3. Para casa: Atividade no livro grosso Módulo 3, página 165. 

GEOGRAFIA: 



1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Leitura, explicação e sublinhar as partes mais relevantes no livro grosso 

Módulo 3, páginas 232 até 237. 

3. Para casa:Livro grosso Módulo 3, página 236. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goiânia, 21 deAGOSTO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. No caderno, fazer o cabeçalho completo copiar e responder às questões 

abaixo. 

ATIVIDADES 

1.Separe as sílabas: 

a) coragem:                                                   d) girafa: 

b) farofa:                                                        e) vassoura: 

c) plantação:                                                  f) dente: 

2.Separe as sílabas e depois circule a sílaba tônica. 

a) folha:                                                  d) travessura: 

b) guitarra:                                             e) louça: 

c) mola:                      f) gostosura: 

3.Crie uma frase para cada palavra abaixo: 

a) grande:                                                   d) perto: 

b) Maria                                                      e) animada: 

c) feliz:                                                         f) jovem: 



3. Para casa:Lista de exercícios acima que os alunos já copiaram na aula ao 

vivo. 

ARTE: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura no livro de arte página 102 até a 109. 

3. Para casa: Gravar um vídeo tentando reproduzir os passos ensinados nas 

páginas 108 e 109 no livro de Arte. 

 

 


