
 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 24/08 

Segunda-feira 

 

 Língua Portuguesa: 
-Leitura do livro literário, Lembranças do Coração. ( Assistir o vídeo da 
professora)  
-Atividade em folha Copiar e responder no caderno. 
-Livro de Atividades Complementares de português, (MÓDULO 2), páginas 22 
e 23. 

 
 
 

 Ciências: 
-Livro de Atividades Complementares de ciências. (MÓDULO 3), páginas 52 á 
55.  
(Consultar capítulo 7 do livro grosso, (MÓDULO 3), para responder a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 



 

 

 

__________________________________________________________

Orientações para atividades do dia

Terça-

- As atividades em destaque serão

 

 Língua Portuguesa: 
-Livro grosso, (MÓDULO 3). Leitura cole
- Atividade de casa: Livro grosso(MÓDULO 3), páginas 22 até 24
- Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3
(PÁGINA 8, APENAS EXERCÍCIO DE NÚMERO 7)
- Vídeo referente á atividade de casa, página 24,
número 4. 
 
 

 

 
 Ciências: 

-Livro grosso, (MÓDULO 3),leitura e atividades das páginas 168 até 
-Atividade de casa: livro grosso, (MÓDULO 3). Copiar e responder 
as perguntas da página 169. 
 
 

 Matemática: 
-Atividade em folha, colar no caderno. 
 

 Inglês:  Aula online. Utilizaremos o livro
Tarefa de casa na folha.  
 
 

Estudar em casa també

https://www.youtube.com/watch?v=3A1uYnCU7U4

 

__________________________________________________________ 

atividades do dia 25/08 

-feira 

s em destaque serão iniciadas na aula on-line. 

). Leitura coletiva e atividades das páginas 18 até 23. 
(MÓDULO 3), páginas 22 até 24. 

, (MÓDULO 3), páginas 4 até 8. 
(PÁGINA 8, APENAS EXERCÍCIO DE NÚMERO 7) 

Vídeo referente á atividade de casa, página 24, 

),leitura e atividades das páginas 168 até 173. 
de casa: livro grosso, (MÓDULO 3). Copiar e responder no caderno, 

. Utilizaremos o livro. 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3A1uYnCU7U4 



 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 26/08 

Quarta-feira 

 

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

 

 Geografia: 

-Livro grosso, (MÓDULO 3), leitura coletiva das páginas 230 até 235. 

-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 82 até 84 . 
- Atividade de casa: Copiar e responder no caderno, as perguntas da página 
232, do livro grosso, (MÓDULO 3). Esta atividade será feita no caderno, será 
avaliada como trabalho.  
Escrever o cabeçalho.  
Trabalho de Geografia.  
E começar a pesquisa da página 232.  
 

 Matemática: 
- Livro grosso,(MÓDULO 2). Leitura e atividades das páginas 160 até 168. 

  -Atividades de casa: Livro de atividades complementares páginas 55 e 56. 
 

 Ciências: 
-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 56 até 58. 

 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 



 
 
 
 
 

 

 

Orientações para atividades do dia 27/08 

Quinta-feira 

 

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

 

 Matemática: 
-Livro grosso, (MÓDULO 3), atividades das páginas 82 até 88. 
-Lista de exercícios, copiar e responder no caderno. 
- Copiar e responder as perguntas da página 83, no caderno.  
 

 História: 
-Livro grosso,(MÓDULO 3). Leitura explicativa das páginas 198 até 201. 
-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 70 até 72. 
 

 Língua Portuguesa: 
-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), página 8 (observação 
da legenda) e atividades das páginas 9 até 11. 
 

 

 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 



 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Orientações para atividades do dia 28/08 

Sexta-feira 

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

 
 Língua Portuguesa: 

-Livro grosso, (MÓDULO 3). Atividades das páginas 26 até 29. 
-Atividades de casa: livro grosso, (MÓDULO 3), página 30. 
-Lista de exercícios, copiar e responder no caderno. 
 

 OPEE/Ensino Religioso: 
-Leitura explicativa das páginas 42 e 43. 
- Atividade de casa: Livro de Empreendedorismo e Projeto de vida, responder 
as perguntas das páginas 44 e 45. 
 

 Arte: 
- Leitura do livro, páginas 68 e 70 até 74. 
    - Na matriz de arte, fazer uma ilustração representando a dança inclusiva, 
que estudamos na página 72 do nosso livro. 
 

 Produção de texto: Dia do Soldado. Realize a atividade em folha.
  

 

 

 

 

É UM GESTO DE AMOR. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 


