
Goiânia, 18 de maio de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

Cronograma Semana – 18 a 22-05 
 

Segunda-feira – 18/05 
 
Português 
 
1- No livro (módulo 2), as páginas 38 a 43. 

 
2- No livro de atividade, as páginas 17 a 19. 
 
Artes 
 
1- No livro, as páginas 60 a 66 – confeccionar um pandeiro (instruções no livro). 
 

Terça-feira – 19/05 
 
Produção de Texto 
 
1- Descrição dos dois personagens história: Os presentes de Natal (livro literário). 
 
Ciências 
 
1- No livro (módulo 2), as páginas 202 a 205. 

 
2- No livro de atividades, as páginas 72 e 73. 

 

Inglês – Aula online. Utilizaremos o livro. 
 

Quarta-feira – 20/05 
 
Matemática – Aula on-line  
 



1- No livro, as páginas 119 e 120. 
 

2- Classificação dos ângulos, as páginas 42 e 43. 
 
Geografia 
 
1- No livro (módulo 2) , as páginas 284 a 287 – Modos de vida na cidade e no 

campo. 
 

2- Livro de atividades, as páginas 105 e 106. 
 

3- No caderno, questionário. 
 

Quinta-feira – 21/05 
 
História – Aula on-line 
 
1- No livro, as páginas 245 a 249. 
 
2- Correção do livro de atividades, páginas 86 e 87. 

 
3- Acessar os links: http://ftd.li/mgcg7a e http://ftd.li/88nqrm  
 
Matemática 
 
1- No livro, as páginas 121 a 123 – Polígonos. 

 
2- No livro de atividades, a página 43 somente o nº 20. 

 

3- Na folha, atividade para imprimir. 
 

Sexta-feira – 22/05 
 
Literatura 
 
1- Continuar com os exercícios da 1ª história e leitura da 2ª história: As férias de 

inverno de Seboso. 
 
Ensino Religioso – OPEE 
 
1- No livro, as páginas 28 e 29. **tarefas para serem fotografadas! 

 
Português e Matemática 
 
1- Lista de exercícios para passar para o caderno e responder. 

http://ftd.li/mgcg7a
http://ftd.li/88nqrm

