
Goiânia, 25 de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

MATEMÁTICA: 

1. Atividades de fixação do conteúdo no caderno. (Colar a folha) 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 26 de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Atividades de fixação do conteúdo no caderno (colar a folha). 

 

ENSINO RELIGIOSO: 

1. Assista ao vídeo feito pela professora. 

2. Confeccionar um cartaz que será chamado de “Cartaz dos Sentimentos”: a 

cada dia da semana, deverá registrar no final do dia todos os seus 

sentimentos através de um emoji e de uma breve explicação do porque 

aquele emoji representa como foi o seu dia.  

3. O trabalho deverá ser feito em uma cartolina, com o título, os emojis e as 

explicações. 

 

Aula online de INGLÊS Essa atividade será iniciada na aula on-line, não se esqueça 

do estojo com lápis apontado, borracha, lápis de cor e o livro 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 27 de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

 ATIVIDADE AVALIATIVA INTERDISCIPLINAR DE PORTUGUÊS, HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA NO APLICATIVO ZOOM JUNTO COM A PROFESSORA. 

 

 



Goiânia, 28 de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

 ATIVIDADE AVALIATIVA INTERDISCIPLINAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

NO APLICATIVO ZOOM JUNTO COM A PROFESSORA. 

 



Goiânia, 29   de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

 ARTE: 

1. Hoje é um dia bem legal, você vai fazer arte com folhas secas. 

2. Utilizando folhas secas, faça um animal. Utilize folha seca, porque é mais 

fácil de colar. 

3. Faça na folha de arte. Observe os exemplos abaixo para se inspirar. 

  

 PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Assista a vídeo aula da professora. 

2. Faça a sua produção de texto seguindo as orientações da professora. Não 

se esqueça do título e da ilustração. 

 

 


