
Agenda 3º Tarde: para 22 de abril

(realizar estas atividades até dia 24 de abril, 6ª feira)

Leia com atenção a lista das atividades para os próximos dois dias.  Na

próxima página, colocamos também uma tabela com as datas que vocês deverão

terminar as lições e pedir para um adulto nos encaminhar.

Matemática: 

● Apostila de  Matemática II,  página 16. Depois é preciso resolver os

problemas no caderno (ver ficha de orientação).

● Jogo TA-TE-TI.

                         

Português:

● Áudios do cap. 1 e 2 do livro “Diário de Pilar na Amazônia”, de Flávia

Lins e Silva, Pequena Zahar:

o “A Sociedade dos Espiões Invisíveis”

o “Uma notícia pela metade”

● Fichas com orientação:

o Autorretrato explicado 

o Carteirinha da Sociedade dos Espiões Invisíveis
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Atividade
Data de entrega da
atividade realizada

MAT - Apostila de Matemática II - 

● página 16 + resolução dos problemas no 
caderno.

24 de abril

MAT - Jogo TA-TE-TI ----------

LP - Áudios do cap. 1 e 2 do livro “Diário de Pilar 
na Amazônia”:

● “A Sociedade dos Espiões Invisíveis”
● “Uma notícia pela metade”

24 de abril

LP - Ficha -

● Autorretrato explicado
  24 de abril

LP - Ficha -

● Carteirinha  da Sociedade dos Espiões 
Invisíveis

  24 de abril
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