
Goiânia, 23 de NOVEMBRO de 2020. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Livro grosso página 133 (as divisões da questão 1 deverá ser feita no 

caderno). 

3. Para casa: Copiar no caderno a seção para organizar o pensamento da 

página 132. Fazer o mapa de aprendizagem no caderno. 

 

PORTUGUÊS: 

1. Atividade no caderno de fixação.  

2. Colar texto A PRIMAVERA DA LAGARTA no caderno antes de copiar as 

questões abaixo. 

Atividades 

1.Qual é o título do texto e o nome do autor? 

2.Quem são os personagens da história? 

3. Escreva o nome de quem disse cada fala: 

a) — Vamos acabar com a preguiçosa! 

b) — Abaixo a feiura!  

c) — Morra a comilona!  

4. Escreva 3 adjetivos do texto, relativos à lagarta. 

5. A palavra ―PRIMAVERA é: 

( ) monossílaba ( ) dissílaba ( ) trissílaba ( ) polissílaba 

 

 



ENSINO RELIGIOSO: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Leitura no livro de OPEE, páginas 54 e 55 

3. Para casa: Livro de OPEE página 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 24 de NOVEMBRO de 2020. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES AULAS REMOTAS 

 

PORTUGUÊS: 

1. Aula no Zoom. 

2. Bingo do gênero textual. 

3. Providenciar uma folha chamex. 

4. Para casa: Lista de exercícios no caderno. 

Atividades 

1. Qual grupo de palavras está escrito corretamente: 

( ) arros- hororosa- pasarinhos 

( ) froresta- frores- cassadores 

( ) caçadores- passarinhos- horrorosa 

2. Separe as sílabas. 

a)Caçadores    b) Amoreira:    c) Passarinho:     d) Horrorosa:    e) Primavera: 

3.Observe a palavra LAGARTA e responda: 

a) Quantas sílabas ela tem? 

b) Qual é a sílaba final? 

4.Crie uma frase com a palavra abaixo e depois ilustre essa frase. 

Primavera  

MATEMÁTICA: 

1. Aula no Zoom. 

2. Atividades na página 134 do Módulo 4. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares, página 36. 



Goiânia, 25 de NOVEMBRO de 2020. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS 

 

MATEMÁTICA: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Atividades de fixação. 

Atividades 

1.Arme e resolva as operações abaixo. OBSERVE ATENTAMENTE OS SINAIS 

DAS OPERAÇÕES. 

a) 3450+234=                          b) 87942-1236=                         d)2341x4= 

 

c)468:2=                                 d) 342+103=                               f) 975-453= 

 

g) 340x7=                               h) 932:4=                                     i) 250:5= 

 

2.Escreva os resultados do exercício anterior por extenso. 

3.Escreva apenas os números ímpares 1 até 99. 

3. Para casa: Terminar as atividades de fixação no caderno. 

 

CIÊNCIAS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Realizar leitura, e atividades no livro grosso páginas 173 e 174. 

3. Para casa: Livro grosso página 172. 

 



Goiânia, 26 de NOVEMBRO de 2020. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS 

PORTUGUÊS: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Atividades de fixação no caderno. 

3. Colar texto A LENDA DAS BORBOLETAS no caderno antes das atividades. 

Atividades 

1.Em que estação do ano se passa a história? 

2.Como estava o bosque naquela ocasião? 

3. O que fez Jesus quando viu as flores? 

4.Procure no texto e escreva: 

a) um adjetivo: 

b) uma palavra dissílaba: 

4. Encontre no caça-palavras nove palavras do texto e contorne-as. 

 Recorte e cole o caça-palavras após copiar a questão 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para casa: Terminar a atividade de fixação no caderno. 

 

HISTÓRIA: 

1. Aula ao vivo no Zoom. 

2. Livro grosso Páginas 202 até 206. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares páginas 63 e 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 27 de NOVEMBRO de 2020. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DE AULAS REMOTAS 

 

PORTUGUÊS/PRODUÇÃO DE TEXTO: 

1. Assista vídeo aula da professora. 

2. Atividades de fixação no caderno. 

3. Colar texto no caderno antes das atividades. 

Atividades 

1. A s borboletas são importantes pelo quê? 

2. Elas são prejudiciais ao homem quando? 

3. O texto “A importância das borboletas” foi retirado: 

 ( ) da biblioteca 

 ( ) da Enciclopédia Barsa 

 ( ) do dicionário 

4. Para casa: Escreva uma carta para o papai Noel, contado como foi o seu 

ano e o que quer ganhar neste Natal. Não se esqueça de ilustrar. 

 

ARTE: 

1. Para casa: Use a criatividade para enfeitar o lindo desenho. 

 

CIÊNCIAS: 

1. Assista a videoaula da professora. 

2. Livro de atividades complementares páginas 51, 52, 53 e 56. 

3. Para casa: Livro de atividades complementares páginas 54 e 55. 



 


