
Oi, queridos e queridas!!!!

Tudo bem com vocês?? 

Temos aqui outras atividades. 

Reparem que nem todas elas vocês precisam nos retornar. Consideramos que 

algumas lições vocês conseguem corrigir sozinhos com gabaritos, assim como fazíamos 

nas correções da lousa em sala de aula, nas quais vocês mesmos colocavam a indicação 

de certo ou corrigiam o que tinham errado. Enviaremos posteriormente os gabaritos.

Pedimos que leiam atentamente as orientações antes de cada lição, pois são muito 

importantes. Quando pedimos, por exemplo, para capricharem na organização e na 

caligrafia, é porque, às vezes, não conseguimos ler o que escreveram, ou porque está com 

um lápis fraquinho, ou porque a caligrafia não está legível!!

 Sim, precisam caprichar mais!

 Não façam com pressa! Lembrem-se do uso correto da letra maiúscula no 

início das frases, depois de pontos e nos nomes próprios, isto é, nomes de pessoas, 

países, estados, mapas, títulos de lições etc.   

Se tiverem dúvidas, podem nos perguntar!

Vejam os quadros com as atividades para quinta e sexta-feira abaixo.

Grande beijo em cada um.

Bruna e Rô



quinta-feira, 23/04

Língua Portuguesa: fazer a ficha de 
ortografia ( EZA ou ESA).
  

Lembre-se de:

● Preencher o cabeçalho.
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário.
● Caprichar na organização e na

caligrafia.
● Ficar atenta(o) à escrita correta 

das palavras.  

Autocorreção

 Matemática: Geometria

Orientações:

1. Leia a ficha de Geometria sobre 
polígonos. É uma ficha informativa sobre 
os nomes dos polígonos que vocês já 
conhecem e que depois vai ajudá-los 
para resolver outras que virão. No final 
tem uma cruzadinha legal pra vocês.

2. Em seguida faça a ficha da Mandala. 
Divirta-se pintando as figuras geométricas
como se pede no exercício. 

Autocorreção

sexta-feira, 24/04

Língua Portuguesa: fazer 
a ficha de Produção de 
texto a partir de Histórias 
em quadrinhos.

Orientações:

1. As instruções desta lição 
estão na própria ficha.

2. Preste atenção na escrita
das palavras. Muitas delas 
estão no próprio texto, 
então só precisa ter 
atenção quando for 
responder.

3.Se tiver algum problema 
na impressão da ficha, use 
o seu caderno de LP. Se 

Matemática: Desta vez 
enviamos dois jogos 
diferentes. Veja!

1  O labirinto do futebol é um 
jogo bem desafiador, porque 
ele envolve lógica e cálculo 
de multiplicação. Mas, depois
que você pega  o jeito dá pra 
virar artilheiro ou artilheira!

https://novaescola.org.br/
arquivo/jogos/labirinto-
tabuada/

2. Para matar as saudades 
do 2º ano, ou das 
Olimpíadas, o Feche a Caixa.

 Está bem bacana esse jogo 
e dá para ter até 3 
participantes por rodada.

LP/História: Leitura do 
livro Aqualtune, páginas 
60 - 67.

Para a leitura desta 
semana, preparamos um 
vídeo para vocês. Esta é 
outra maneira de tentarmos
estar “mais próximos” neste
momento. O vídeo tem 
uma pequena introdução e 
depois a leitura. Se achar 
muito longo, pode dividir e 
ler menos páginas por dia, 
ou até pausar o vídeo e 
continuar depois.

Lembre-se de:

● se não entender 
alguma palavra, 
buscar o significado
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este não estiver com você, 
pode fazer em folha avulsa.

Lembre-se de:

● Preencher o 
cabeçalho.

● Usar a letra 
maiúscula quando 
necessário.

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Dia de entrega: 27/04

https://novaescola.org.br/
arquivo/jogos/feche-a-caixa/

no dicionário.
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