
Agenda 3º Tarde: 3 de abril

(realizar estas atividades até dia 7 de abril, 3ª feira)

Aqui estão as lições para você fazer nos próximos dias. 

Algumas explicações mais detalhadas estão nas fichas que acompanham

as atividades, outras contei no vídeo e aqui está a listagem de todas as atividades

para ajudá-lo a se organizar:

Matemática: 

● Apostila de Matemática I – página 16 (exercício 7,8,9) e página 17.

● Apostila de Matemática II – páginas 11 e 12.

● Geometria: assistir ao vídeo enviado pelas professoras e realizar a

atividade proposta.

                         

Português:

● Apostila de letra cursiva - página 21

● Acompanhando em seu livro, ouvir o áudio com a leitura da história:

“Origem do povo Baré”, página 43 do livro “A criação do mundo e

outras lendas da Amazônia”, de Vera do Val. 

● Registro no caderno de Português sobre a história:  tem uma ficha

explicando o passo a passo para esse registro.
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● Leitura:  As lendas do Caipora e do Curupira,  retiradas do livro “O

mundo de Tainá – uma aventura em Tupituguês”, de Claudia Levay,

Companhia das letrinhas.

● Biblioteca: áudios do cap. 3 e 4, “Segunda reunião – O Príncipe Infeliz

e as abóboras desprezadas” e “Terceira reunião – O mensageiro e as

vacas que pastavam no telhado”, do livro “Os príncipes do destino-

histórias da mitologia afro-brasileira”, de Reginaldo Prandi. Ed. Cosac

& Naify.

Colocamos aqui  também, uma tabela com as datas  que vocês deverão

terminar as lições e pedir para um adulto nos encaminhar.

Atividade
Data de entrega da atividade

realizada

MAT - Apostila de Matemática I - página 16 (ex. 
7, 8 e 9) e página 17

7 de abril

MAT - Apostila de Matemática II - páginas 11 e 
12

7 de abril

MAT-Geometria - Atividade 7 de abril

LP - Apostila de cursiva – página 21 7 de abril

LP - Áudio da história – “A origem do povo Baré” 7 de abril

LP - Registro no caderno – análise da história 
escutada

7 de abril

LP - Leitura: As lendas do Caipora e do Curupira 7 de abril 

Biblioteca - Áudios : 

“Segunda reunião – O Príncipe Infeliz e as 
--------
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abóboras desprezadas”

“Terceira reunião – O mensageiro e as vacas que
pastavam no telhado”
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