
Goiânia, 01 de JUNHO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura e atividades no Módulo 2 páginas 94 até 98. 

3. Livro de atividades complementares páginas 36 e 37. 

PORTUGUÊS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura e atividades no livro Módulo 2 páginas 32 até 36. 

3. A pesquisa da página 37 deverá ser feito em uma folha branca e a pesquisa 

deverá ser feita com as pessoas da sua casa. E depois postada no grupo. 

 

 

 

 



Goiânia, 02 de JUNHO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

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 do Livro literário JOGOS DEPOIS DA CHUVA  de Christina Dias 

e desenvolver as atividades da ficha literária que vem dentro do livro. 

ARTE: 

1. Aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. 

2. Leitura e desenvolver as atividades propostas no livro páginas 76 até 79. 

3. Atividade na folha do portfólio, escolha um artista que você goste muito e 

faça uma biografia visual.  

4. Você vai escrever o nome do artista então você poderá desenhar ou colar 

imagens do artista e de suas obras. 

5. O artista poderá ser um cantor ou cantora, um ator ou atriz ou qualquer outro 

tipo. 

 

 



Goiânia, 03 de JUNHO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 

2. Atividades no livro de Atividades complementares 2 páginas 86 até 88. 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no aplicativo Zoom. 

2. Atividades no livro de Atividades complementares 2 páginas 71 até 73. 

 

 

 

 

 



Goiânia, 04 de JUNHO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Explicação e atividades no Módulo 2 páginas 99 até 104. 

3. Livro de Atividades complementares páginas 38 e 39. 

CIÊNCIAS 

1. Aula ao vivo pelo Zoom. 

2. Atividades no livro de Atividades complementares páginas 55 até 58. 

 

 

 



Goiânia, 05  de JUNHO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

 ENSINO RELIGIOSO: 

1. Assista ao vídeo da professora. 

2. Leitura e atividades no livro de OPEE, páginas 26 até 29.  

 PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Produzir um texto descrevendo um esporte que se joga com bola e as regras 

desse esporte. 

2. Não se esqueça de ilustrar o seu esporte. 

3. Então grave um pequeno vídeo dando dicas sobre o esporte que escolheu e 

deixe seus colegas tentar adivinhar. (Postar no grupo). 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE: 

1. Hoje comemoramos o dia Mundial do Meio Ambiente. 

2. E por isso realize a atividade em folha para o portfólio. 

3. Primeiro pinte recorte o planeta terra conforme o desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Depois com a ajuda de um adulto passe o estilete no pontilhado em cima do 

planeta Terra, MAS NÃO SEPARE ELE EM PARTES. 

 

5. No meio da folha do portfólio escreva algumas atitudes que devemos fazer 

para preservar o meio ambiente. E depois coloque o planeta Terra em cima 

as atitudes e cole apenas as bordas do planeta. Conforme mostra a imagem 

acima. 

 


