
Planejamento de atividades específicas- Atualizado

Quarta-feira
dia 08/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (Ortografia, pontuação, acentuação e 
gramática), estojo.

Orientações de estudo:
          
- Na apostila de ortografia, fazer os exercícios das páginas 13 e 14.
- A proposta deste exercício é que vocês recortem 3 diferentes textos de revistas ou jornais e 
sublinhe todos os verbos que encontrarem 

lembrando que os verbos são as palavras 
● que vão indicar: a ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico.
● que variam de acordo com o tempo, número e pessoa (eu, nós, ele, elas)

Exemplo.:
 Ontem estudamos toda a matéria.
 Ela é uma mulher muito inteligente.
Amanhã iremos ao mercado.

- Nos textos recortados vocês devem marcar os verbos e depois separar aqueles que estão no 
presente (hoje), os que estão no pretério/passado (ontem) e os que estão no futuro (amanhã).
- No exercício três vocês escrevem os verbos que não estão em nenhuma dessas conjugações. 
A discussão nós faremos posteriormente.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Ortografia
Reconhecer e classificar os diferentes tempos verbais.

Data prevista de entrega: 13/04 (2ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Caderno de Matemática; estojo.

Orientações de estudo: 

-  Abra  seu caderno  e  faça um traço  colorido  para  separar  a  atividade  anterior  desta,  então
coloque a data de hoje, a pauta: “4 operações” e o título: “Exercícios”;

Arme e efetue as operações abaixo:

a. 15.981 - 4.837 = 

b. 1.354 x 7 =



c. 456 x 29 =

d. 4509 ÷ 9 =

e. 1092 ÷ 21 = 
  

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Operações
Utilizar corretamente o algoritmo e resolver as operações apresentadas

Data prevista de entrega: 13/04 (2ª feira) 

Matéria: Ciências

Material necessário: Caderno de Ciências, estojo, vídeo e ficha enviados.

Orientações de estudo:

- Abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade anterior desta, então
coloque a data de hoje, a pauta: “Livro da Medicina” e o título “Síntese”;

- Copie, em seu caderno, o  seguinte enunciado:
• Para finalizar  o trabalho com o Livro da Medicina,  faça, a seguir,  uma síntese com as

principais ideias abordadas ao longo da leitura. 

Não é preciso copiar o significado de síntese. 
Copie e faça a síntese de cada um dos assuntos.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: História da Medicina
A evolução da medicina e a percepção do corpo e da doença, um panorama geral

Data prevista de entrega:  13/04 (2ª feira) 

Observação: 

   Essa semana, na 4ª feira às 15:30, teremos nossa primeira videochamada. Estamos com 
muita saudade de todxs e é muito importante que possam participar deste encontro! Será 
uma oportunidade de nos revermos e matar um pouquinho da saudade. 
   Esperamos por vocês,

Beijos,

Dan e Gabi

Quinta-feira
dia 09/04

Matéria: Língua Portuguesa



Material necessário: Caderno de Língua Portuguesa (para consulta e correção), apostila de 
Língua Portuguesa (Gêneros do discurso e produção de texto) e estojo.

Orientações de estudo:

- Gente,  eu  corrigi  todas  as  atividades  iniciais  de  notícia  que  vocês  me  enviaram  e  estou
mandando hoje um retorno (demorei um pouco para esperar que a maioria me enviasse o
material). Antes de começar a próxima atividade gostaria de pedir que todxs olhassem o vídeo
com atenção e buscassem corrigir suas atividades e me enviassem suas correções.

- Fazer as páginas 18 à 20 da apostila.
- A atividade que estou enviando seria bacana que antes conseguíssemos fazer uma discussão

coletiva, mas como por enquanto fica mais difícil, gostaria de criar um mural com as ideias de
vocês. Então, estou pedindo que façam os exercícios 1 e 2 colocando suas ideias sem se
preocupar muito com acertar ou não, o importante é levantar hipóteses para continuarmos com
a investigação do gênero.

- Quem tiver mais perguntas pode me enviar email com as dúvidas que eu ajudo! (Dan) 

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Estudo do Gênero - Notícia
Reconhecer as características do título e do olho da notícia.

Data prevista de entrega: 14/04 (3ª feira)

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática e estojo.

Orientações de estudo:

- Fazer as páginas 120 e 121 do livro de matemática sobre problemas com frações.
- A página 120 é um jogo de frações a ideia é que vocês vejam se é possível formar um inteiro 

através de conjuntos de frações.

Exemplo: é possível formar um inteiro somando ½ com 2/4 ou 4/8.

- Uma dica: para fazer a comparação entre frações é importante que usemos o inteiro do mesmo
tamanho.



Exemplo:

- Através do desenho é mais fácil comparar qual fração se refere a uma parte maior ou menor 
do todo.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Números racionais
Estabelecer a comparação de frações a fim de formar inteiros.

Data prevista de entrega:  14/04 (3ª feira) 

Matéria: Geografia

Material necessário: Caderno de Geografia, vídeo e estojo.
"ENTRE RIOS" - a urbanização de São Paulo

Orientações de estudo:

- Assistir ao vídeo “Entre Rios”;
- Atentar para 

> As alterações que a cidade sofreu;
> Como a paisagem foi alterada;
> Que lugares históricos foram apontados no vídeo;
> Qual era e qual é a importância dos rios citados no vídeo.

- Neste primeiro momento a proposta é que vocês apenas assistam ao vídeo e, se quiserem, 
façam algumas anotações a respeito.
- Faremos um registro mais estruturado com base em um texto um pouco mais para frente, mas é
bom que atentem neste primeiro contato com o material. 

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: História de São Paulo
Reconhecer a importância dos rios para a cidade de São Paulo e seu crescimento.

Data prevista de entrega: 14/04 (3ª feira) - Só será necessário fazer entrega de material quem 
fizer algum tipo de registro no caderno e quiser compartilhar.

Proposta de Leitura:

Dar continuidade à leitura…

https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc


Como disse na outra postagem, a ideia é que nossa leitura ocorra às sextas, contudo, nesta
semana  teremos  o  feriado  alterando  nossa  programação.  Assim,  estou  pedindo  que  deem
continuidade à leitura, mesmo que seja no final de semana ou no próprio feriado. 

Algumas crianças me mandaram desenhos ou compartilharam o que estão lendo e eu adorei,
mandem mais! Vou adorar!

Segunda-feira
dia 13/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (gêneros do discurso e produção de texto), 
estojo.

Orientações de estudo:
          
- Na apostila de gênero, ler as páginas 47 à 49.
- Ler e grifar o que achar mais importante. Mas lembrem que grifar tudo é como não grifar nada.
A proposta é que reconheçam qual é a crítica que o autor está propondo. Se não souberem o 
que grifar vocês também podem anotar as dúvidas nas laterais do texto.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Estudo de gênero - Crônica
Ler e reconhecer as características do gênero na crônica proposta.

Data prevista de entrega: 15/04 (4ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática, estojo.

Orientações de estudo:
          
- Fazer páginas 100 e 101 do livro;

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Tratamento da Informação
Ler e interpretar os gráficos propostos nos exercícios.

Data prevista de entrega: 15/04 (4ª feira) 

Matéria: História



Material necessário: Caderno de História, textos enviados nas últimas aulas (3), estojo.

Orientações de estudo:
          
-  Abra seu caderno e  faça um traço colorido  para separar  a  atividade anterior  desta,  então
coloque a data de hoje, a pauta: “Revolução Francesa” e o título: “Síntese”;
-  Após  a  escrita  do  título,  escrevam  com  suas  palavras  o  que  entenderam  até  agora  da
Revolução, além de suas dúvidas. 
- Para este registro vocês poderão usar como base de pesquisa os textos enviados.
- Este registro será muito importante para poder mediar a próxima aula de retorno que estou
organizando  para  enviar  para  vocês.  Como  a  revolução  é  um  assunto  complexo,  prefiro  ir
trabalhando aos poucos para que todxs caminhem juntos.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Ortografia

Data prevista de entrega: 14/04 (3ª feira) 


