
 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 31/08 

Segunda-feira 

 

 Língua Portuguesa: 

-Ditado divertido. ( Assistir o vídeo da professora ).  

-Atividade em folha. 

-Livro de Atividades Complementares de português, (MÓDULO 2), páginas 24, 

25 e 26. 

 

 

 Ciências: 
-Livro Sistema de Ensino (MÓDULO 3), fazer a leitura e responder as 

atividades das páginas 175 á 177. 

- Livro Sistema de Ensino (MÓDULO 3), Organizar o pensamento, páginas 178 

e 179. ( Relembrando tudo que foi trabalhado neste módulo.) 

 

 

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 01/09 

Terça-feira 

- As atividades em destaque serão iniciadas na aula on-line. 

 

 Língua Portuguesa: 
-Livro grosso, Sistema de Ensino,(MÓDULO 3). Páginas 30 até 38. 

 

- Atividade de casa: Livro grosso (MÓDULO 3), página33, copiar e responder as 

perguntas no caderno. Não se esqueça do cabeçalho antes de começar as 

perguntas.  

- Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 12 á 14.  

 

 

 Ciências: 
-Livro de atividades complementares, ( MÓDULO 3) pàginas59 á 62. 

- Livro grosso, Sistema Ensino (  MÓDULO 3) páginas 180 e 181. ( Sondagem 

da abertura do capítulo.)  

-Atividade de casa: Livro grosso, (MÓDULO 3). Copiar e responder no caderno, 

as perguntas da página 181.  

 

 Inglês: Aula online- utilizaremos o livro 
 

 

 Matemática: 
-Atividade em folha, colar no caderno. 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 02/09 

Quarta-feira 

 

- As atividades em destaque serão iniciadas na aula on-line. 

 

 Geografia: 

-Livro grosso, (MÓDULO 3), leitura e atividades, páginas 236 á 240. 

 

- Atividade de casa: Livro de atividades complementares, ( MÓDULO 3) páginas 

82 á 85. 

 

 Matemática: 
- Livro grosso,(MÓDULO 3). Leitura e atividades páginas 89 á 94.  

  -Atividades de casa: Livro de atividades complementares, (MÓDULO 3) 

páginas 26 á 28.  

 

 Ciências: 
-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 63 e 64. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orientações para atividades do dia 03/09 

Quinta-feira 

 

* As atividades em destaque serão iniciadas na aula on-line. 

 

 Matemática: 
-Atividade na folha. Colar a folha no caderno antes da aula do zoom.  

Revisão. 

- Atividade de casa: Livro grosso, Sistema de Ensino, páginas 95 á 97. ( O 

exercício número 24, copiar e responder a pergunta no caderno.)  

 

 História: 
-Livro grosso,(MÓDULO 3). Leitura e atividades páginas 202 á 208. 

-Copiar e responder as perguntas no caderno, página 204.  

 

 Língua Portuguesa: 
- Produção de texto: Legenda.  

( Lembrando: Legenda é um texto curto e objetivos cujo o intuito é 

acrescentar informações a uma imagem ou esclarecer algo que está 

representado visualmente.)  

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Orientações para atividades do dia 04/09 

Sexta-feira 

  * As atividades em destaque serão iniciadas na aula on-line. 

 

 Língua Portuguesa: 
-Atividade na folha. Colar a folha no caderno antes da aula do zoom.  

Revisão. 

-Livro atividades complementares ( MÓDULO 3), páginas 15, 16 e 17.   

 

 OPEE/Ensino Religioso: 
-Leitura explicativa das páginas 46 e 47. 

- Atividade de casa: Livro de Empreendedorismo e Projeto de vida, responder 

as perguntas das páginas 48 e 49.  

- TRABALHO DE OPEE/ ENSINO RELIGIOSO.  

( -Explicação de como fazer o trabalho.)  

 

 Arte: 
- Leitura do livro, páginas 76 á 82. 
    -Livro de artes páginas 83 á 85. 
- Desenho livre. ( Faça um desenho sobre  
seu conto de fada preferido, utilize  
a técnica que preferir. ( colagem, pintura, 
Ou recorte.)  

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 


