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Orientações para atividades do dia 23/11 

Segunda-feira 

 

 

 Língua Portuguesa: 

 

Assistir á vídeoaula da professora.  

 
- Leitura do livro literário, Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás, 

capítulo 5. Responder o suplemento de leitura. 

- Livro de Atividades Complementares, páginas 18 e 19. 

- Livro grosso, página 48. Fazer a leitura, escolher um princípio da Declaração 

dos Direitos Universais da Criança. No caderno, fazer uma ilustração para 

representar o princípio escolhido e escrever, copiando do livro. 

 

 Matemática: 

Assistir á vídeoaula da professora. 

        - Atividade em folha, para colar no caderno. 

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Orientações para atividades do dia 24/11 

Terça-feira 

 

 Inglês. 

 

As atividades em destaque serão realizadas em nossa aula 

no Zoom. 

 

 

 Língua Portuguesa: 

- Livro grosso, leitura e atividades das páginas 50 , 52 até 58. 

-Atividade para casa: Copiar e responder no caderno, as perguntas da página 56, 

número 1.  Leitura do livro literário, Um menino, sua amiga, um fichário e dois 

preás, capítulo 6. Responder o suplemento de leitura. 

 

 Ciências: 

- Livro grosso, leitura e atividade das páginas 196 até 199. 

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

Para responder as perguntas, consulte o capítulo 11, no livro. 

1- Qual é a diferença entre estrelas e planetas? 

2- Por que podemos dizer que os planetas são corpos iluminados? 

3- Explique o que é o movimento de rotação. 

4- O que é o movimento de translação? 

5- Explique o que é órbita. 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 
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Orientações para atividades do dia 25/11 

 Quarta-feira  

 

 Matemática: 

Assistir á vídeoaula da professora.  

-Copiar e responder a atividade no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 História: 

Assistir ávídeoaula da professora.  

        - Livro de Atividades Complementares, páginas 81 e 82. 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

1-Na construção de um prédio, há 280 caixas de capacetes de segurança, 
com 50 capacetes em cada uma. Quantos capacetes há ao todo na 
construção? 

2- Um carpinteiro tem 25 pregos e o outro tem 10 vezes  mais. Quantos 
pregos tem o outro carpinteiro? 

3- O funcionário mais novo na empresa tem 40 dias de trabalho e o outro 
que começou a trabalhar antes dele tem 10 vezes a mais tempo 
trabalhado. Quantos dias de trabalho tem o outro funcionário? 

4- Roberto tem 98 bolas, adicionou 52 ficou com 150. Qual a operação ele 
tem que fazer para voltar a ter 98? 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações para atividades do dia 26/11 

Quinta-feira 

* As atividades em destaque serão iniciadas na aula no Zoom. 

 Geografia:  

- Livro de Atividades Complementares, página 93. 

- Atividades de casa: Atividade no caderno. (O conteúdo será revisado e a 

atividade será copiada em nossa aula no Zoom) 

 Matemática: 
- Atividade no caderno. 

-Atividade de casa: Atividade no caderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adição e subtração de números decimais 
1-Marta levou sua filha para comprar o material escolar. Ela comprou um 
caderno da Galinha pintadinha por R$ 18,35, um lápis com borracha por R$ 
2,80, uma mochila de rodinha por R$ 59,90 e um estojo por R$ 9,90. 

a) Qual foi o valor gasto para comprar estes materiais? 

b) Marta não comprou mais nada nesta loja e pagou com uma nota de R$ 
100,00. Quanto sobrou? 

c) Se ela não tivesse comprado a mochila, quanto teria dado sua compra? 

2- Resolva as operações abaixo: 

a) 14,30 + 2,7 =b) 7,64 – 4,93 = 

c) 33,87 – 18,45 =                  d) 0,60+0,94= 

  

  

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Orientações para atividades do dia 27/11 

Sexta-feira 

 

 Matemática: 

Assistir ávídeoaula da professora.  

          - Copiar e responder a atividade no caderno. 

 

 

 

 

 Arte: 

Assistir ávídeoaula da professora.  

- Livro, páginas 227 até 229. 

- Atividade namatriz de arte: Releia a explicação da página 228.  

 

 

 OPEE / Ensino Religioso: 

 

Assistir ávídeoaula da professora.  

- Livro: atividades da página 56. 

- Atividade em folha. Colar no caderno. 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

1- Resolva as divisões: 

a) 182:7=                        d)135:5= 

b) 168:6=                        e)118:2= 

c) 150:6=                        f)162:9= 

 


