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Planejamento de atividades específicas 

 

 

Terça-feira 

dia 24/03 

Matéria: Língua Portuguesa 

Material necessário: jornal (físico ou virtual); caderno; estojo. 

Orientações de estudo: 

 

 - Para esta atividade você deverá pesquisar em um jornal físico ou jornal virtual uma notícia 

que chame a sua atenção;  

- Depois de lê-la, vá até seu caderno, faça um traço colorido para separar a atividade anterior 

desta e então coloque a data de hoje, a pauta: “Estudo do gênero” e o título: “Investigando a 

notícia”; 

- Então, abaixo, escreva os seguintes enunciados de exercícios: 

 

1) O que te interessou nesta notícia? 

2) Qual é o título? 

3) Qual é o assunto principal dela? 

4) Onde e quando ela aconteceu? 

5) Quem são as pessoas envolvidas? 

6) Se você fosse o editor chefe deste jornal, em que caderno colocaria esta notícia? 

7) Você acha que essa notícia seria interessante para qual público alvo? 

O que esperamos com esta atividade:  

 

Conteúdo previsto: Estudo do gênero - Notícia. 

Reconhecimento das características de uma notícia 

Data prevista de entrega: 27/03 (6ª feira) – enviar respostas para correção (de preferência 

foto do caderno). 

 

 



Matéria: Matemática 

Material necessário: Livro da Matemática (Ligados .com Matemática); estojo. 

Orientações de estudo:  

 

- Faça as páginas 116 e 117 até o exercício 3, pois os demais incluem expressões numéricas, 

matéria que não trabalhamos. 

O que esperamos com esta atividade: 

 

Conteúdo previsto: Problemas 

Leitura e interpretação de enunciado a partir da construção da consigna. 

O objetivo desta atividade é que você encontre quais são as informações necessárias para a 

realização de um problema. 

Data prevista de entrega: 27/03 (6ª feira) 

Matéria: História 

Material necessário: Caderno de História; estojo; texto enviado. 

Orientações de estudo: 

 

 - Leia o texto enviado junto com as atividades; 

- É sempre bom que busquemos ler mais de uma vez um texto e levantar seus pontos mais 

importantes, assim como elencar as dúvidas; 

- Retome seus registros autônomos para se lembrar das aulas que tivemos; 

- Caso ache necessário, releia o texto; 

- Abra seu caderno e, após fazer o traço colorido, escreva a data de hoje, a pauta: “Revolução 

Francesa” e o título: “Exercícios” 

 

Perguntas: 

1) O que significa dizer que a França vivia sob um regime absolutista? 

2) Quais são as diferenças entre um sistema absolutista de um sistema democrático? 

3) Que motivos levaram a França à Revolução? 

4) O que os revoltosos buscavam? 



O que esperamos com esta atividade:  

 

Conteúdo previsto: Revolução Francesa 

Retomada da estudos de sala e estruturação do conteúdo. 

Data prevista de entrega: 27/03 (6ª feira) – enviar respostas para correção (de preferência 

foto do caderno). 

Observações:  

Para a atividade de História é preciso usar o texto postado. 

 

 

Quarta-feira 

dia 26/03 

Matéria: Língua Portuguesa 

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (gêneros do discurso e produção de 

texto), caderno de Língua Portuguesa e estojo. 

Orientações de estudo: 

- Ler páginas 44 a 46 e grifar passagens importantes e atentar para qual é o assunto principal 

da crônica, qual é seu tema central de reflexão. 

O que esperamos com esta atividade:  

 

Conteúdo previsto: Estudo do gênero 

Construção e amplitude do repertório da criança a partir da construção de lista de palavras 

usuais 

Data prevista de entrega: 31/03 (3ª feira) 

  



Matéria: Matemática 

Material necessário: Caderno de Matemática e estojo. 

Orientações de estudo: 

 

- Abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade anterior desta, então 

coloque a data de hoje, a pauta: “Números Racionais” e o título: “Representação de frações”; 

- Abaixo escreva: 

 

1. Represente com desenhos as frações abaixo: 

a) 6/8 

b) 2/4 

c) 1/12 

d) 3/7 

e) 2/6 

f) 5/9 

g) 5/10 

 

- Lembre de usar régua para representar as frações e que para ser uma fração todos os 

espaços precisam ter o mesmo tamanho; 

- Em caso de dúvidas vá até sua apostila de Matemática e veja a página 18, exercício 3. Lá 

fizemos um exercício semelhante que as professoras corrigiram. 

O que esperamos com esta atividade:  

 

Conteúdo previsto: Números racionais (fração) 

Retomada dos estudos de sala e estruturação do conteúdo 

Data prevista de entrega: 30/03 (2ª feira) 

  



Matéria: Geografia 

Material necessário: Apostila e caderno de Geografia e estojo. 

Orientações de estudo: 

 

- Abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade anterior desta, então 

coloque a data de hoje, a pauta: “O nascimento de São Paulo” e o título: “São Paulo Vila”; 

- Crie uma síntese a partir do que estudamos em sala com as palavras: 

 

Indígenas, jesuítas, catequização, paisagem natural, paisagem humanizada, Pátio do 

Colégio. 

 

obs.: Entende-se por paisagem humanizada  aquela que sofreu alterações causadas pela 

ação humana. 

O que esperamos com esta atividade:  

 

Conteúdo previsto: História de São Paulo 

Revisão e estruturação do conteúdo através da construção de síntese envolvendo os termos 

discutidos anteriormente em sala. 

Data prevista de entrega: 30/03 (2ª feira) 

 


