
Planejamento de atividades específicas

Terça-feira
dia 14/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Caderno de Língua Portuguesa, dicionário, Apostila de Língua Portuguesa 
(Ortografia, pontuação, acentuação e gramática - consulta) e 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: “Acentuação” e o título: “Um dia na quarentena”;
- A proposta desta atividade é que vocês contem sobre um dia de vocês na quarentena;
- Por ser uma atividade com o enfoque em acentuação,  a ideia é que nos textos de vocês
apareçam  pelo  menos  6  palavras  acentuadas  (sendo  2  proparoxítonas,  2  paroxítonas  e  2
oxítonas);
- Vocês podem pesquisar na apostila de vocês nas nossas atividades anteriores;
- Se não conseguirem criar um dia que seja completamente real não tem problema inventar um
pouquinho para poder caber as palavras que escolheram/encontraram;
-  Lembrem que o  dicionário  é  nosso amigo e  um super  companheiro  das atividades,  então
podem procurar nele também;
- Ao final da atividade vocês escolhem três cores de lápis coloridos e pintam cada conjunto de
palavras de uma cor.

ex.:  Na segunda-feira eu li meu livro no meu sofá de casa, mais tarde peguei meu lápis e fui
fazer a lição de matemática.

oxítona
paroxítona
proparoxítona

- Lembrem de depois escrever a legenda embaixo, como propus no exemplo.
- Tenho certeza de que as descrições dos dias de vocês será mais caprichada e criativa que a
minha!
- Ah! O mínimo para o texto é de 5 linhas.
- E o desafio final da atividade é que façam um desenho bem lindo de como foi o dia descrito.
Gostaria que vocês fizessem os desenhos em folhas sem pauta e depois colassem no caderno.
Assim posso montar um documento único com todos os registros e compartilhar no nosso mural
do site.

Vou aproveitar que gosto de desenhar e fazer um também!

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Acentuação
Reconhecer e classificar as palavras acentuadas.

Data prevista de entrega: 16/04 (5ª feira) 

Matéria: Matemática



Material necessário: Caderno de Matemática; “Receita de panqueca” estojo.

Orientações de estudo: 

-  Para esta atividade de medidas quero propor algo diferente: Vocês sabem cozinhar? Vocês já
cozinharam alguma coisa antes?

- Primeiro abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade anterior desta, então
coloque a data de hoje, a pauta: “Medidas” e o título: “Receita de panqueca”;

- Abaixo copie o seguinte enunciado:

1- Animada para comemorar seu aniversário, Isabela fez a lista de convidados e decidiu
organizar a festa inteira. Procurou uma receita de panqueca e decidiu fazer para seus
convidados. A receita serve 8 pessoas. Indecisa em quantos convidados chamar, ajude
Isabela a organizar sua festa. Quanto de cada ingrediente ela precisará ter se for chamar:

● 4 pessoas?
● 16 pessoas?
● 20 pessoas?
● DESAFIO: 26 pessoas?

- Para cada uma das alternativas copie a quantidade de ingredientes que Isabela precisará ter
para conseguir fazer sua receita;

- Caso você anime e seus pais topem ajudar (criança mexer no fogão sozinha não é indicado),
faça você também a receita de panqueca com um recheio a sua escolha, tire uma foto e mande
pra gente compartilhar com a sala.

  

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Medidas
Reconhecer as proporções adequadas de acordo com as alterações da receita.

Data prevista de entrega: 16/04 (5ª feira) 

Matéria: Ciências

Material necessário: Caderno de Ciências, (video) https://www.youtube.com/watch?
v=lGutPaVkEek e estojo.

Orientações de estudo:
- Assista, com atenção, o vídeo enviado.
-  Abra seu caderno e faça um traço colorido  para separar  a atividade  anterior  desta,  então
coloque a data de hoje, a pauta: “Saúde e Sociedade” e o título: “A importância da coleta de
dados”;
- Abaixo, copie e responda às seguintes perguntas:
1-) Qual a importância da coleta do quesito cor no sistema de saúde?
2-) Quais critérios definem a vulnerabilidade social?
3-) O que você achou do vídeo? Fácil ou difícil de entender? Explique.sua resposta.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Saúde e Sociedade

https://www.youtube.com/watch?v=lGutPaVkEek
https://www.youtube.com/watch?v=lGutPaVkEek


Refletir sobre como as questões sociais estão diretamente ligadas ao nosso sistema de saúde 
público.
Reconhecer a importância da autodeclaração para o sistema de saúde.

Data prevista de entrega:  16/04 (5ª feira) 


