
Goiânia, 28 de SETEMBRO de 2020. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

GEOGRAFIA: 

1. Avaliação de Geografia no aplicativo Zoom com supervisão da professora. 

 

INGLÊS: 

1. Estudar para avaliação de INGLÊS. 

 

 

 

 

 



Goiânia, 29 de setembro 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. Explorar a imagem de abertura do capítulo 10, livro grosso MÓDULO 4, 

páginas 8 e 9. 

3. Leitura e discussão do texto nas páginas 10 e 11. 

4. Para casa: Livro grosso módulo 4, páginas 12 e 13. 

5. Copiar e responder as perguntas do “para começar” página 9 no 

caderno.  

 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Explorar a imagem de abertura do capítulo 10, livro grosso MÓDULO 4, 

páginas 74 e 75. 

3. Atividades na página 76. 

4. Para casa: Copiar e responder as perguntas do para “começar” página 

75 no caderno. 

 

INGLÊS: 

1. AVALIAÇÃO. 

 

 

 

 



Goiânia, 30 de setembro 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. Realizar atividades no livro grosso módulo 4, páginas 14 e 15. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares 4, páginas 4 até 6. 

 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Realizar atividades no livro grosso módulo 4 páginas 77 até 79. 

3. Para casa: No caderno fazer a tabuada de multiplicação de 2, 3 e a 4. 

 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 10, no livro grosso módulo 4, 

páginas 136 e 137. 

3. Leitura, explicação e atividades páginas 138 até 140. 

4. Para casa: Copiar e responder as questões do “para começar” da 

página 137 no caderno. 

 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 10 do livro grosso módulo 4, 

páginas 176 e 177. 

3. Leitura, explicação e atividades nas páginas 178 e 179. 



4. Para casa: Copiar e responder as questões do “para começar” da 

página 177 no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 01 de OUTUBRO 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. Realizar atividades no livro grosso módulo 4, páginas 16 e 17. 

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

abaixo. 

ATIVIDADES DE CASA 

1.Escreva no plural estas palavras. 

a) O quintal: 

b) O aquário: 

c) Um varal: 

d) Uma chaminé: 

e) A galinha: 

2.Reescreva as frases no plural. 

a) A criança gosta de pastel. 

b) O animal está ferido. 

c) O avião está parado. 

3. Complete a cruzadinha com o nome das imagens. 

RECORTE A CRUZADINHA E COLE APÓS COPIAR A QUESTÃO 3. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Realizar atividades no livro grosso módulo 4, páginas 80 até 82. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares 4, página 22. 

 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Realizar atividades nas páginas 38 até 41 no livro de atividades 

complementares. 

3. Para casa: No caderno copiar e responder as atividades 1 e 2 do livro 

grosso página 138. A entrevista da questão 2, pode ser feita com 

alguém da família. 

 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 10, módulo 4, páginas 208 e 209. 

3. Leitura, explicação e atividades nas páginas 210 e 211. 

4. Livro de atividades complementares páginas 66 e 67. 

5. Para casa: Copiar e responder as questões do “para começar” da página 

209 no caderno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Goiânia, 02 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 pelo zoom. 

2. Realizar atividade na página 23 do livro de atividades complementares. 

3. Para casa: Copiar e responder as atividades abaixo no caderno. 

ATIVIDADES DE CASA 

1.Arme e resolva as multiplicações abaixo: 

a) 345x6= 

b) 674x2= 

c) 1087x4= 

d) 76x9= 

2.Escreva os resultados do exercício anterior por extenso. 

3. Faça as tabuadas de multiplicação de 5, 6 e 7.  

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Realizar atividade na página 7 do livro de atividades complementares 4. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares página 8. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Observe a imagem abaixo. 



 

2. Escolha uma brincadeira da imagem acima e na folha do portfólio faça um 

texto sobre ela; contando onde surgiu essa brincadeira, se fosse hoje brinca 

desse jeito. Use e abuse da sua criatividade. Não se esqueça do título. 

ARTE: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Leitura e atividades no livro de Arte 166 até 179. 

3. Para casa: Pesquise uma obra de arte visual de um artista de sua 

preferência.  

4. Na folha do portfólio cole essa obra pesquisada e escreva o que você 

pode ver e sentir sobre a obra. 

 

 


