
Agenda 3º Tarde: 24 de abril

(realizar estas atividades até dia 28 de abril, 3ª feira)

Essas são as atividades para o início da próxima semana. 

Na  página  seguinte,  colocamos  uma  tabela  com  as  datas  que  vocês

deverão terminar as lições e pedir para um adulto nos encaminhar.

Ciências: 

● Atividade 1: ver ficha de orientações.

Matemática: 

● Completar uma cartela para jogar bingo no nosso próximo encontro

dia 30 de abril (ver ficha de orientação).

                         

Português:

● Apostila de letra cursiva: página 29

● Ficha: Lenda do Pirarucu

● Roda de Leitura - áudios  do livro “Diário de Pilar na Amazônia”, de

Flávia Lins e Silva. Pequena Zahar:

o cap. 3 - “Um mar de redes”

o cap. 4 - “Uma notícia pela metade” 

Biblioteca:  “Os príncipes do destino -  histórias da mitologia afro-brasileira”,  de

Reginaldo Prandi. Ed. Cosac & Naify (áudios)
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o cap. 9 -  “Oitava reunião – O inventor do pilão destrói palácios”

o cap. 10 -  “Nona reunião – A mãe dos peixes leva para seu

reino os filhos homens”

Geografia: 

● Ficha: Região Norte – Rio Amazonas e o encontro entre os rios Negro

e Solimões. 

Resumo das atividades

Atividade
Data de entrega da
atividade realizada

Ciências:

● Propriedade da Matéria - Atividade
30 de abril

Matemática: 

● Completar uma cartela para jogar bingo no 
próximo encontro do 3º T

30 de abril

Português:

● Apostila de letra cursiva: página 29
28 de abril

Português: 

● Ficha- Lenda do Pirarucu
28 de abril

Português:

● Áudios do cap. 3 e 4 “Um mar de redes”, “Uma 
notícia pela metade”, do livro “Diário de Pilar na 
Amazônia”

28 de abril

Biblioteca: 

● Áudios do cap. 9 e 10 “Oitava reunião – O 
inventor do pilão destrói palácios” e “Nona 
reunião – A mãe dos peixes leva para seu reino 
os filhos homens”

  ------------------

Geografia:     28 de abril
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● Ficha - Região Norte - rio Amazonas e encontro 
em rio Negro e Solimões
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