
Goiânia, 05 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. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 18 até 20. 

3. Para casa: Livro grosso Módulo 4, página 21. 

 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, página 83 e 84. 

3. Para casa: Copiar o exercício 15 da página 84 do livro grosso no 

caderno, armar e calcular as multiplicações. Depois colocar as 

respostas no livro. 

 

ENSINO RELIGIOSO: 

1. Livro de OPEE páginas 36, 38 e 39, ler e responder as atividades. 

2. Para casa: Copiar no caderno os textos PERSISTÊNCIA na página 38 e 

SOLIDARIEDADE na página 39. 

 

 

 

  

 

 



Goiânia, 06 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Leitura e interpretação do texto no livro grosso Módulo 4, páginas 24 e 25. 

2. Para casa: Copiar no caderno a seção PARA ORGANIZAR O 

PENSAMENTO da página 26 do livro grosso Módulo 4. 

 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a vídeo aula da professora. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 85 e 86. 

3. Para casa: Copiar o exercício 18 da página 85 do livro grosso no 

caderno, armar e calcular as multiplicações. Depois colocar as 

respostas no livro. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Goiânia, 07 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Faça o mapa de aprendizagens com os temas vistos no capítulo 10, no livro 

grosso Módulo 4, página 27. 

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

abaixo. 

Atividades de casa 

1.Complete com o adjetivo que seja o antônimo da palavra destacada. 

a) Paula é alta e Marisa é _______. 

b) O livro é grosso e o caderno é _______. 

c) O porco é gordo e o rato é __________. 

2.Complete seguindo o exemplo. 

Quem nasce no Brasil é brasileiro. 

a)Quem nasce na Bahia é ______. 

b) Quem nasce no Paraná é ________. 

c) Quem nasce no Maranhão é ________. 

d) Quem nasce em Santos é ________. 

 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 87 e 88. 



CIÊNCIAS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura e atividades no livro grosso, Módulo 4, páginas 141 até 145. 

3. Para casa: Copiar e responder no caderno a questão 4 da página 141, e a 

questão 5 da página 143, do livro grosso Módulo 4. 

 

HISTÓRIA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Pesquise e descubra mais sobre a data: DIA DAS CRIANÇAS, e copie no 

seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 08 de OUTUBRO de 2020. 

 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro de atividades complementares 4, páginas 09 e 10. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares 4, página 11. 

  

MATEMÁTICA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 89 e 90. 

3. Para casa: No caderno, faça as tabuadas de multiplicação de 8, 9 e 10. 

 

CIÊNCIAS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura e atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 146 e 147. 

3. Livro de atividades complementares 4, páginas 42 e 43. 

4. Para casa: Copiar e responder no caderno a questão 6 da página 146 e 

copiar a seção PARA ORGANIZAR O PENSAMENTO, da página 147 do 

livro grosso Módulo 4. 

 

GEOGRAFIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura, roda de conversa sublinhando as partes mais importantes e 

atividades no livro grosso Módulo 4, páginas 212 até 216. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares 4, página 68 e 69. 



Goiânia, 09 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 91 e 92. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares página 24. 

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro de atividades complementares 4, páginas 12 e 13. 

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

abaixo. 

Atividades de casa 

Lembrete: Adjetivo é a palavra que indica a qualidade ou característica de um 

substantivo. 

1.Escreva dois adjetivos para cada substantivo. 

a) Caju: 

b) Árvore: 

c) Café:  

d) Livro: 

2.Sublinhe os adjetivos encontrados nestas frases. 

a) A panela é redonda e preta. 

b) O sorveteiro vende sorvetes deliciosos. 



c) esta comida está quente e aquela está fria. 

3.Complete as frases como no exemplo: 

Quem tem coragem é corajoso. 

a) Quem tem medo é ___________. 

b) Quem tem esperteza é ________. 

c) Quem mente é ________. 

d) Quem trabalha é __________. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Para casa: Na folha do portfólio, fazer um artigo de divulgação 

científica. 

2. Use o planejamento e orientações das páginas 22 e 23 do livro grosso 

Módulo 4. 

 

ARTE: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Leitura e atividades no livro de Arte páginas 195 até 201. Depois páginas 

204 e 205. 

3. Para casa: Livro de arte páginas 202 e 203. Na folha do portfólio, 

atividade de colagem de papel picado. Utilize o papel colorido que foi 

envido para fazer o papel picado colorido. 

 

 

 


