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Orientações para atividades do dia 14/10 

Quarta-feira 

 

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

 

 Geografia: 

- Livro grosso (MÓDULO 4), páginas 228 até 233. 

- Atividade para casa: Copiar e responder no caderno, as perguntas da 

página 228. 

 

 Matemática: 
- Livro grosso,(MÓDULO 4). Páginas 89 até 93. 

 -Atividadede casa: Em seu caderno, cole imagens de produtos que 

compramos por litro. No mínimo 5 imagens  e escreva o nome de cada 

produto. 

 

 

 

. 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orientações para atividades do dia 15/10 

Quinta-feira 

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

 Matemática: 
-Livro grosso, (MÓDULO 4), atividades das páginas 94 á 96. 

- Atividade de casa: Em seu caderno, cole imagens de produtos que 

compramos por quilograma. No mínimo 5 imagens  e escreva o nome de cada 

produto. 

 

 

 História: 
-Livro grosso,(MÓDULO 4). Páginas 196 e 197. Iremos fazer as atividades da 

página 197, no caderno. 

- Atividade de casa: Livro de Atividades Complementares (MÓDULO 4), 

páginas 70 e 71. 

 

 Língua Portuguesa: 
-Leitura do livro literário do 4º bimestre, Pequenas Guerreiras. Páginas 10 até 

16. 

 

 

  

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 
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Orientações para atividades do dia 16/10 

Sexta-feira 

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

 

 Língua Portuguesa: 
-Livro grosso, (MÓDULO 4). Abertura do capítulo 11, páginas 30 e 31. Copiar 

e responder no caderno, as perguntas da página 31. 

-Atividades de casa: Livro de Atividades Complementares (MÓDULO 4), 

páginas 10 e 11. 

 

 OPEE/ Ensino Religioso: 

-No caderno, crie uma história em quadrinhos que represente um dia de sua 

rotina, incluindo no desenho alguns objetos que fazem parte do dia a dia. Inclua 

em sua história suas responsabilidades e direitos. 

- Atividade de casa: Elaborar com a ajuda de seus responsáveis, uma rotina para 

cada dia da semana. Contemplar o lazer, lição de casa, pequenas tarefas que podem 

ser realizadas por você como: arrumar os brinquedos, alimentar o animalzinho de 

estimação, não deixar as roupas jogadas no quarto, etc... Poderá fazer como cartaz 

usando cartolina ou folha A4. Use sua criatividade para decorar!  

Envie uma foto para nosso grupo! 

 

 Arte: 
- Leitura do livro, páginas 152 e 153. 
- Atividade de casa: Atividade na matriz de arte. 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

 


