
 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 17/08 

Segunda-feira 

 

➢ Língua Portuguesa: 
-Ditado (VER VÍDEO DA PROFESSORA). No caderno, escrever as palavras 

do ditado. Seguir as orientações da folha de ditado.  

-Livro grosso, (MÓDULO 2). Leitura e atividades das páginas 68, 69 e 70. 

 

 

 

 

➢ Ciências: 
- Assistir á vídeo aula da professora. 

- No caderno, copiar e responder as perguntas da página 157, livro grosso, 

(MÓDULO 3). 

-Leitura e atividades das páginas 158, 159 e 160. Livro grosso, (MÓDULO 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

 



 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 18/08 

Terça-feira 

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

 

➢ Língua Portuguesa: 
-Livro grosso, (MÓDULO 2). Leitura coletiva e atividades das páginas 74 até 76. 

- Atividade de casa: Livro grosso(MÓDULO 2), páginas 72 e 73, 78, 79 e 80 

Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 2), páginas 20 e 21. 

 

➢ Ciências: 
-Livro grosso, (MÓDULO 3),atividades das páginas 161 e 162, 164 e 165. 

-Atividade de casa: livro grosso, (MÓDULO 2), página 163. Fazer os registros 

pedidos no exercício 1, no caderno. 

(NÃO PRECISA COPIAR O ENUNCIADO DESSA ATIVIDADE, APENAS 

IDENTIFIQUE CADA EXERCÍCIO COM SEUS NUMERAIS) 

 

➢ Matemática: 
-Copiar a lista de exercícios no caderno e responder. 

 

➢ Inglês 
Assistir a vídeoaula da professora e realizar atividade em folha. 

 

 

 
 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 19/08 

Quarta-feira 

 

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

 

➢ Geografia: 

-Livro grosso, (MÓDULO 2), leitura coletiva das páginas 276 até 278 e 280 até 

284. 

-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 2), páginas 102 até 104. 

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

278, do livro grosso, (MÓDULO 2).(Fazer no caderno a colagem) 

-Atividades da página 281, do livro grosso, (MÓDULO 2) 

 

➢ Matemática: 
- Livro grosso,(MÓDULO 2). Leitura e atividades na página162. 

  -Atividades de casa: Livro grosso, (MÓDULO 2), páginas 165 até 168. 

 

➢ Ciências: 
-Lista de exercícios, copiar e responder no caderno. 

 

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orientações para atividades do dia 20/08 

Quinta-feira 

 

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

➢ Matemática: 
-Atividade em folha, (colar no caderno). 

(Deixe a atividade preparada para nossa aula de hoje no Zoom.) 

-Atividades de casa: Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 2), 

páginas 55 e 56. 

 

➢ História: 
-Livro grosso,(MÓDULO 3). Exploração da capa de abertura, páginas 192 e 

193. Leitura da página 194, 196 e 197. 

-Atividades de casa: fazer uma entrevista com uma pessoa adulta, fazendo as 

perguntas da página 195, do livro grosso, (MÓDULO 2). Copiar e responder as 

perguntas no caderno. 

-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 2), páginas 86 até 88. 

 

➢ Língua Portuguesa: 
-Produção de texto sobre o Folclore. Observe as imagens, e crie uma história 

em quadrinhos.  

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 21/08 

Sexta-feira 

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

 

➢ Língua Portuguesa: 

-Livro grosso, (MÓDULO 3). Leitura Das páginas 10 até 12 e 16 e atividades 

da página 13. 

-Atividades de casa: livro grosso, (MÓDULO 2), páginas 14 e15. 

-OBS:Na atividade da página 17, (legenda de um brinquedo escolhido), cada 

criança irá tirar uma foto com o brinquedo que escolher e enviar para nosso 

grupo, digitando a legenda. 

 

➢ OPEE/Ensino Religioso: 

-Leitura explicativa das páginas 38 até 40. 

-Atividades de casa: livro, atividades das páginas 38 até 40. 

-No caderno, faça um desenho ou cole uma imagem, representando uma 

profissão que você admira, escreva o nome dela e porque você a admira. 

 

➢ Arte 1: 

- Leitura do livro, páginas 60 até 64. 
   -Atividades de casa: livro, página 62, exercícios 1 e 2. (Escrever a resposta 
do 2 logo depois da pergunta). 
    -Escutar a música da página 65 e 66, (será enviada para nosso grupo), 
dançando conforme a letra da música. 
 

➢ Arte 2: Esta semana falamos sobre o Folclore. Assista o vídeo do link 

abaixo e faça uma ilustração de algum personagem do folclore que você 

gostou de conhecer. Utilize o material que mais gosta. (tinta, 

canetinhas, papeis, cola...) 

https://www.youtube.com/watch?v=X03bnI019jI 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X03bnI019jI

