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                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Fazer a correção da tarefa de casa; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia 

1- Aula no  

2-Fazer com eles no quadro as atividades da seção Amarre as pontas, das Páginas:   154 a 156 do 

Módulo 3; 

3-Tirar as dúvidas; 

Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 62 a 64  

Atividades complementares no caderno 

1-Faça o cabeçalho e cole o quadro a seguir no caderno resolva as operações . 

 



Cálculos 

2-Cole o quadro a seguir no caderno e faça o que se pede: 

 

 

a- Escreva há quantos anos cada objeto foi inventado. Dica: É só subtrair o ano que estamos pelo 

ano que o objeto foi inventado. 

                                               história 

Conteúdo 

*Imigrantes Europeus 

*Uma nova onda de trabalhadores; 

*Artes marciais; 

Propaganda do café; 



Metodologia 

1 Aula no  

2-Ler os textos das Páginas: 236 e 237 do Módulo 3; e fazer  a abertura do capitulo; 

3-Ler  os textos das Páginas: 238 a 241 do Módulo 3 e sublinhar as partes importantes; 

4-Fazer no livro as atividades da página238 do Módulo 3; 

Em Casa 

1-Passar para o caderno e responder:    

a- atividades da página 237 do Módulo 3; letra B; 

b- atividades da página 241 do Módulo 3; Números  1 e 2; 

2-Livro de Atividades Complementares Página; 94  
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                                               história 

Conteúdo 

*Adaptando-se a terra 

*Quem são os imigrantes de hoje; 

*Baiiro do bexiga:Reduto italiano em São Paulo; 

*Pelas Lentes da Geografia; 

*Quem é você na História; 

Metodologia 

1 Aula no  

2-Ler os textos das Páginas: 242 e 243 do Módulo 3; e fazer  as atividades no livro; 

3- Ler os textos das Páginas: 244 e 245 do Módulo 3 e sublinhar as partes importantes; 

4-Fazer no livro as atividades da página 246 do Módulo 3 ,Pelas Lentes da Geografia; 

5-Ler o texto da Página: 247 do Módulo 3 

Em Casa 

1-Passar para o caderno e responder:    

a- Atividades da página 243 do Módulo 3; Número 4 

b- Atividades da página 245 do Módulo 3; Números  1 e 2; 

c- Atividades da página 247 do Módulo 3; Números  1 e 2; 

d- Passar para o caderno  Para Organizar o Pensamento da página 248 do Módulo 3; 

2- Fazer as atividades Amarre as pontas das páginas  248  e 250 do Módulo 3; 

                                                    Geografia 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Ocupação do Território brasileiro; 

Metodologia 

Aula no  



1-Fazer a correção da tarefa de casa; 

2-Rever o livro; 

3-Explicar a tarefa de casa; 

Em Casa 

Fazer NO CADERNO  E NÃO ESQUECER DE FAZER O CABEÇALHO; as atividades a seguir: 

1-Recorte a figura a seguir e responda  

 

 

a) O que você observa na gravura? 

 b) Quem são as pessoas que aparecem na pintura? 

 c) Qual é a época retratada na imagem?  

d) Que pistas da imagem ajudaram a identificar a época retratada? 

 e) Para quem está direcionada a atenção das pessoas? 

 f) O que você pode concluir sobre esta observação?  

g) O que te sugere esta cena? Uma partida? Uma chegada? Justifique.  

h) Que meio de transporte era utilizado? 

 

 

 

 



                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Amarre as pontas 

*Debate matemático; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles as atividades e deixar que tirem as dúvidas,  das Páginas: 194 a 196 do Módulo 3; 

2- No caderno refazer com eles a questão a seguir da prova:  

*Fazer cabeçalho no caderno pular três linhas  

1-Sabemos que nossos animais de estimação têm tempos diferentes de vida. Observe alguns 

exemplos na tabela abaixo. 

 ( Recorte a tabela e cole no caderno) 

 

 

   E os animais que vivem nas florestas e nos oceanos? Especialistas afirmam que os elefantes 

costumam viver o sêxtuplo da idade dos cachorros, mais 10 anos. O tigre vive metade da média de 

anos da cacatua. O peixe solea vive o triplo do cágado, mais 10 anos. O macaco vive 1/20 de um 

milhar de anos. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os animais citados, vivem, em 

média, respectivamente 

 a) 100, 20, 70 e 50 anos.                                  b) 85, 20, 60 e 40 anos.  

c) 100, 20, 50 e 50 anos.                                   d) 55, 20, 40 e 50 anos.  

e) 55, 100, 20 e 27 anos. 

                                                           

Páginas: 1 a 1 do Módulo 3; 



Em Casa 

2- O beija-flor possui um par de asas com formato bem peculiar. As asas, aliadas aos fortes músculos 

(responsáveis por um quarto do peso total da ave) que as movem, fazem deste animal uma ave com 

impressionante capacidade de vôo, capaz, inclusive, de voar para trás e de fazer malabarismos que 

seriam impossíveis para outras espécies de pássaros. O batimento das asas pode chegar a 90 vezes 

por segundo dependendo da espécie. Nessas condições, a quantidade máxima de vezes que um 

beija-flor bate as asas em 4 minutos e 35 segundos é de: 

 a) 23750.                    b) 24 750.                       c) 26500.                 d) 27875.                   e) 25125. 

Siga as orientações a seguir resolvendo as operações e assinale a resposta correta: 

O tempo de 4 minutos e 35 segundos é equivalente a: 

a- (4 x 60 + 35) =? 

b-Se o beija-flor chega a bater suas asas 90 vezes por segundo, durante esse tempo poderá bater  

? x 90 =     vezes suas asas. 
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                                                              Arte 

Conteúdo 

*Warbuq e as memórias das imagens. 

*Para organizar pensamento  

*Amarre as pontas 

Metodologia  

Aula no  

1-Ler os textos, e rever o que foi estudado;  

2-Para a atividade Amarre as plantas iremos fazer uma adaptação, mostrarei o 

objeto e ELES em uma sequência pré combinada eles continuam a história; 

Em Casa 

1-Leia o texto das Páginas:  130 a 133 ; 

Produção de Arte 

*Usando tinta guache faça um belo colorido no desenho a seguir; 

 

 

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Estatuto da Criança e Adolescente; 



Metodologia  

1- Aula no   

2-Recorte e cole no caderno de português:Faça o cabeçalho pule três linhas; 

 

 

2-Escolha doi dos direitos que você considera mais importante e explique; 

4-Para você no Brasil esses direitos são respeitados?Justifique sua resposta. 

Em Casa 

Produção de texto 



 

1-Usando a folha de redação, copie os Direitos das crianças e dos Adolescente 

e faça uma bela ilustração; 

 

 


