
São Paulo, 09 de abril de 2.020. 

 

Olá, criaturinha querida do meu coração! 

  

Hoje eu estou muito feliz porque você ontem! 

Espero que tenham gostado também! 

Nesse bloco de atividades, você fará a análise da capa do livro Aqualtune e as 

histórias da África, irá ampliar seu conhecimento sobre o nosso sistema numérico e fará a 

autocorreção de algumas atividades. 

Para o trabalho com sistema numérico, assista o meu vídeo e o vídeo que indiquei 

no cronograma. Se tiver tempo e interesse, o vídeo que conta a história do zero também é 

muito bacana, vou colocar o link para você aqui, 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgt3UggJ70k&t=6s 
 
 

Nos vemos em breve! Boa Páscoa! Não exagere no chocolate (até parece, né?!?!?!). 

 

Um beijo grande, 

 

Dani e Cacá 

 

Sugestão de cronograma de trabalho 

 

14/04 – terça-feira 

Matéria O que fazer Orientações Lembre-se de Prazo de 
entrega 

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Ficha: 
Aqualtune- 
leitura de 
imagens 
 

1. Observe 
atentamente a capa 
do livro e responda 
as questões no seu 
caderno de 
Português. 

● Preencher o cabeçalho. 

● Usar a letra maiúscula 

quando necessário. 

● Caprichar na organização 

e na caligrafia. 

16/04  

Matemática Assistir o 
vídeos: 
SND_Ordens 
(site da 
escola) 
e A história 
dos números 
(Youtube) 

https://www.y
outube.com/
watch?v=ntyl
zQWvzCA 

fazer as 
páginas 
10,11,12 e 13 
da apostila de 
matemática. 

1. Assista os dois 
vídeos antes de fazer a 
apostila 
 
 

● Se estiver sem a apostila, 

responda em seu caderno 

de Matemática.  

● Coloque a data longa, 

escreva o título (SND-

Ordens) à caneta. 

● Não precisa copiar a 

pergunta. 

15/04  

https://www.youtube.com/watch?v=Kgt3UggJ70k&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA


 

Português e 
Matemática 

Corrigir as 
lições: 
Apostila de 
Matemática – 
páginas 33 e 
34 
Operações no 
quadriculado 
Gramática – 
Os penicos da 
escola 

Use os gabaritos para 
fazer a correção 

●  Use caneta para corrigir 

as atividades. 

● Não apague a resposta. 

_____ Essas atividades serão 
revisadas pelas 
professoras 
posteriormente. 

 

 


