
Goiânia, 24deAGOSTO 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR.

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite

 ROTEIRO DE ATIVIDADES

PORTUGUÊS: 

1. Assista a videoaula da professora. 
2. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, páginas 38 até 4

3. Para casa:Lista de exercícios de fixação, no caderno.

ATIVIDADES

1.Escreva o que se pede: 

a)Substantivos comuns: 

b)Substantivos próprios: 

2.Complete as frases com substantivos coletivos.

a)Felipa já conhece todas as letras do _____________.

b)Completei meu ___________ de figurinhas.

c)Os jogadores são do _________ que venceu o campeonato.

3.Escreva o que se pede: 

a)Definição de substantivos concretos: 

b)Definição de substantivos abstratos: 

c)Escreva dois exemplos de substantivos concretos.

d)Escreva dois exemplos de substantivos abstratos.

MATEMÁTICA: 

1. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, páginas 110 até 113
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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 página 43 do livro grosso Módulo 3. 

ENSINO RELIGIOSO/OPEE: 

1. Aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. 
2. Discussão com os alunos sobre a profissão de professor. 

3. Para casa:Copiar e responder no caderno as perguntas da página 35 do 

livro de OPEE. 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura e desenvolver atividades no livro grosso módulo 3 páginas 200 até 

207. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares 3 páginas 57 até 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 26deAGOSTO de 2020. 



 

É UM GESTO DE AMOR.

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite

ROTEIRO DE ATIVIDADES

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 
2. Desenvolver atividades no livro grosso página 44 e 45.

3. Para casa: Livro de atividades complementares página

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 
2. Leitura, explicação e atividades página 114 até 116

3. Para casa: Livro grosso Módulo 3, página 117

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no aplicativo no Zoom. 
2. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, página 166 até

3. Para casa: Copiar e responder à questão 12 do livro grosso Módulo 3, 

página 170 no caderno. 

 

 

 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

m pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

Desenvolver atividades no livro grosso página 44 e 45. 
Livro de atividades complementares página 15. 

plicação e atividades página 114 até 116. 

Livro grosso Módulo 3, página 117. 

 
Leitura e atividades no livro grosso Módulo 3, página 166 até 171. 

Copiar e responder à questão 12 do livro grosso Módulo 3, 

 

 

 

 



Goiânia, 27deAGOSTO de 2020. 

 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 
2. Livro de atividades complementares página 16. 
3. Para casa: Livro de atividades complementares página 17 e 18. 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 
2. Atividades no caderno. 

ATIVIDADES 

1.Arme e efetue as multiplicações: 

a)231x3=                 b)852x5=                      c)138x8=                   d)98x7= 

2.Silvio tinha 130 reais. Ele ganhou 3 vezes essa quantia com quanto ele ficou? 

3.Arme e efetue as divisões: 

a)35:7=                    b)18:6=                        d)13:3=                      d)76:2              

3. Para casa: Lista de exercícios no caderno, responder o que copiaram em 

sala. 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 
2. Livro de atividades complementares página 46 e 47. 
3. Para casa: Livro de atividades complementares página 48. 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

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

Módulo 3, páginas 238 até 247. 



3. Para casa:Livro grosso Módulo 3, página 244 e 245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 28deAGOSTO 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) leão:                                                   d) compadre: 

b) duquesa:                                           e) nariz: 

c) plantação:                  f) dente: 

2.Pesquise e escreva o substantivo coletivo das palavras abaixo. 

a) fotografias:                                                  d) lobos: 

b) letras:                                            e) músicos: 

c) pássaros:                      f) soldados: 

3.Crie uma frase para cada palavra abaixo: 

a) biblioteca:                                                   d) vida: 

b) cardumee) amor: 

c) feliz:                                                         f) jovem: 

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

vivo. 

4. Produção de texto: Atividade em folha, para o portfólio. Produzir uma 

campanha de saúde e cuidados contra a COVID-19. 

ARTE: 



1. Aula ao vivo no Zoom. 
2. Roda de conversa com os principais pontos do capítulono livro de arte 

página 110 até a 120. 
3. Para casa: Atividade em folha dia do Soldado, para portfólio. 

 

 


