
Goiânia, 26 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, página 109. 

3. Para casa: Livro grosso Módulo 4, página 110. 

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 38. 

3. Para casa: Copiar e responder no caderno as questões abaixo. 

ATIVIDADES DE CASA 

1.Coloque as palavras do quadro abaixo em ordem alfabética. 

 

2. Classifique as palavras do quadro de acordo abaixo com o número de sílabas. 



Recorte e cole a atividade após copiar a questão 2. 

 

 

 

 

ÓTIMA SEGUNDA-FEIRA!!!! 



Goiânia, 27 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Faça no caderno de português o ditado da videoaula, não se esqueça de 

fazer o cabeçalho antes. 

3. Após o ditado copie as questões abaixo e responda no caderno. 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

1.Separe as sílabas das palavras do ditado. 

Copie o lembrete abaixo antes, de fazer a questão 2. 

 

2.Observe as palavras do quadro abaixo e circule apenas as palavras oxítonas. 



 

 

Amém – sabiá – vítima – folha – bebê – através – vírus – vatapá 

3.Complete a cruzadinha abaixo com os adjetivos pátrios.  

Recorte a cruzadinha e cole após copiar a questão 3. 

 

 



 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Explorar as imagens de abertura do capítulo 11 do livro grosso Módulo 4, 

páginas 106 e 107. 

3. Realizar atividades da página 108 do livro grosso. 

4. Copiar e responder no caderno de matemática a seção PARA COMEÇAR da 

página 107. 

 

ENSINO RELIGIOSO: 

1. Atividades no livro de OPPE páginas 44 e 45. 

2. A questão 2 deverá ser feita no caderno.  

3. A questão 3 também deverá ser feita no caderno, cada criança junto com um 

familiar fará as pesquisas sugeridas na atividade. No caderno deverá colocar 

apenas: Questão 3 da página 45 do livro de Oppe. 

4. Depois colar as três fichas abaixo preenchidas com o resultado das 

pesquisas. 

APÓS FAZER A PESQUISA NO CADERNO MANDE UMA FOTO DA ATIVIDADE 

PARA O NÚMERO DE WHATSAPP DA PROFESSORA. TRABALHO VALE 2,0. 

Recorte e cole as fichas no caderno de Ensino Religioso. 

 

PRODUTO:_________________________________________________________ 

INGREDIENTES/MATERIAIS: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

MARCA: ___________________________________________________________ 

QUANTIDADE/TAMANHO/PESO: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ESTABELECIMENTO: ________________________________________________ 

PREÇO: _____________________ VALE A PENA? (       ) SIM      (       ) NÃO 

 



 

 

 

 

 



Goiânia, 28 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 111. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Complete as frases abaixo: 

Os líquidos são medidos em litros. 

A unidade principal das medidas de capacidade é o ____________. 

Um litro contém __________ mililitros. 

2.Cole, ou desenhe, figuras de recipientes que contenham medidas de capacidade.   

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 39. 

3. Para casa: Atividades no caderno copiar e responder as questões 

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Complete as palavras abaixo com G ou J. 

a)_______iboia 

b)_______elatina 



c)pa______é 

d)______irino 

e)______irassol 

2. As letras estão fora de ordem. Organize-as e forme palavras. 

a) alhpi - _____________________________________________________ 

b) filíama - ___________________________________________________ 

c) rohale - ____________________________________________________ 

d) mhilo - _____________________________________________________ 

3.Agora forme frases com as palavras do exercício anterior. Depois escolha uma 

frase e ilustre. 

 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura, explicação e atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 160 até 

161. 

3. Para casa: Livro grosso páginas 162 até 164. 

 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura, explicação no livro grosso Módulo 4, 186 até 187. 

3. Para casa: Livro de Atividades Complementares páginas 58 até 60. 

 

 

 

 

 



Goiânia, 29 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro de atividades complementares página 30. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares página 31. 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 40 

3. Para casa: Leitura do livro literário HISTÓRIAS GRECOS ROMANAS, 

recontadas por Ana Maria Machado até a página 17. 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. No caderno copiar e responder as questões da seção PARA COMEÇAR na 

página 161 o livro grosso. 

3. Para casa: Terminar a atividade de iniciada na aula do Zoom. 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura e explicação no livro páginas 225 até 229. 

3. Para casa: Copiar e responder no caderno as questões da página 224. 

APÓS FAZER A PESQUISA NO CADERNO MANDE UMA FOTO DA ATIVIDADE 

PARA O NÚMERO DE WHATSAPP DA PROFESSORA. TRABALHO VALE 2,0. 

 

Que seu dia seja abençoado!! 



Goiânia, 30 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Módulo 4, página 230 e 231. 

3. Para casa: No caderno copiar a seção PARA ORGANIZAR O 

PENSAMENTO da página 231 do livro grosso. Livro de atividades 

complementares páginas 74 até 77. 

 

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Começar atividade no caderno. 

ATIVIDADES 

1.No armário, há 987 pratos divididos igualmente em 3 prateleiras. Quantos pratos 

há em cada prateleira? 

2.Arme e resolva as divisões abaixo: 

a)48:4=                    b)45:5                           c)12:3=                        d)20:5= 

 

e)25:5=                    f)18:3=                          g)32:4=                       e)18:2= 

3.Agora copie de 4 em 4 até 120. 

4.Resolva as multiplicações abaixo, não se esqueça de armar. 

a)235x2=                 b)341x3=                      c)342x5=                          d)321x7= 



 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Na folha do portfólio você irá colar uma foto da sua família e fará uma linda 

legenda para ela. 

 

ARTE: 

1. Para casa: Com base em uma lembrança de uma história, de um passeio, 

de uma viagem ou até mesmo um brinquedo, algo que marcou sua memória. 

Escolha uma memória e faça o desenho na folha do portfólio. 

 

 

 


