
 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 08/09 

Terça-feira 

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

 

 Língua Portuguesa: 
-Livro grosso, Sistema de Ensino,(MÓDULO 3). Páginas 39 ,41, 42, 43, 44, 45 e 

46. 

 

- Atividade de casa: Produção de texto. Gênero: diário. ( Orientações no livro 

MÓDULO 3, página, 40.)  

 

- Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 18 á 20.  

 

 

 Ciências: 
- Livro grosso, Sistema Ensino (  MÓDULO 3) páginas 182 e 183; 186 á 189. 

-Para casa: Livro Sistema de Ensino ( MÓDULO 3 ) páginas 184, 185 e 190.  

 

 Inglês:  
- Aula no zoom. Utilizaremos o livro. Atividade em folha 

 

 Matemática: 
- Livro de atividades complementares páginas 29 e 30.  

- Trabalho de matemática.  

 
 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Orientações para atividades do dia 09/09 

Quarta-feira 

 

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

 

 Geografia: 

-Revisão geografia e história: Imprimir a folha de atividade antes da aula do 

zoom.  . 

 

- Atividade de casa: Livro de atividades complementares, ( MÓDULO 3) páginas 

86 á 90. 

 

 Matemática: 
- Livro grosso,(MÓDULO 3). 98 á 105.  

  -Atividades de casa: Livro de atividades complementares, (MÓDULO 3) 

páginas 31á 33.  

 

 Ciências: 
-Livro de Atividades Complementares, (MÓDULO 3), páginas 65 á 68.  

 

  

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orientações para atividades do dia 10/09 

Quinta-feira 

 

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

 

 Matemática: 
-Livro grosso Sistema de Ensino ( MÓDULO 3), páginas 106 á 109.   

- Atividade de casa: Livro de atividades complementares ( MÓDULO 3), 

páginas 34 á 36.  

 

 Ciências: 
-Trabalho: Imprimir a folha de atividades antes de começar a aula no zoom. 

 

 História: 
- Livro de atividades complementares ( MÓDULO 3 ), páginas 72 á 75.  

 

  

 

 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 



 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Orientações para atividades do dia 11/09 

Sexta-feira 

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

 

 Língua Portuguesa: 
- Livro Sistema de Ensino ( MÓDULO 3) páginas 48 á 53.  

-Livro atividades complementares ( MÓDULO 3), páginas 15, 16 e 17.   

- Trabalho de português: Orientações na página 47, livro sistema de ensino ( 

MÓDULO 3) Faça suas anotações e ilustrações na folha matriz que está no 

site. Sua apresentação será em forma de vídeo que será postado no grupo 

da sala.  

- Fazer a leitura do livro literário e responder o suplemento de leitura que vem 

dentro do livro. ( Lembranças do coração)  

 

 OPEE/Ensino Religioso: 
-Leitura explicativa das páginas 50 e 51. 

- Conversa e perguntas.  

- Atividade de casa: Livro de Empreendedorismo e Projeto de vida, responder 

as perguntas das páginas 52 e 53.  

 

 Arte: 
- Livro de artes páginas 86 á 93. 

   - Para casa: Trabalho de artes: Mão na massa.  

  - Você vai produzir o seu fantoche, orientações no livro de artes páginas 94 á 96.  

  - Enviar uma foto do seu fantoche no grupo, se preferir pode enviar um pequeno 

vídeo contando uma história usando seu fantoche.  

 - As orientações do livro sugeri que façam em grupo, mas como no momento não 

podemos, a criança vai precisar da ajuda de um adulto.   

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. 

Aproveite! 

 

 


