
Planejamento de atividades específicas

Quinta-feira
dia 23/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (ortografia, pontuação, acentuação e 
gramática), imagens do gabarito das páginas 37-40 da apostila, vídeo compartilhado e estojo.

Orientações de estudo:
          
- Assistir ao vídeo compartilhado e ver as imagens do gabarito;
- Fazer a correção das páginas 37 à 40 com atenção à ortografia e à acentuação.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Acentuação
Reconhecer a correta sílaba tônica assim como o uso do acento.

Data prevista de entrega: 27/04 (2ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

-  Fazer página 20 e 21 do livro de Matemática; 
- A  proposta  desta  atividade  é  fazer  um  jogo  que  usa  como  base  as  contas  da  tabuada,  é

importante para que percebam quais contas já estão decoradas e quais ainda precisam ser
mais estudadas;

- Se eu pudesse fazer uma indicação seria que vocês tentassem fazer essa atividade com alguma
pessoa da classe. 

- Como  é  um  jogo  em  trios,  as  três  pessoas  podem  fazer  uma  chamada  de  vídeo  e  dois
participantes fecham os olhos e mostram as cartas para quem for juiz.

- Tão importante quanto o jogo é que mantenham contato com as pessoas da sala;
- Busquem propor parcerias diferentes das cotidianas, que sejam menos prováveis.
- Para aqueles que conseguirem jogar com outras pessoas da sala vou pedir para escrever lá em

cima na página 21 quem foram xs parceirxs.
- Se quiserem mandar fotos de vocês jogando eu vou amar!

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Sistema de numeração decimal e operações da tabuada
Realizar as operações propostas por meio do cálculo mental tendo como base as contas da 
tabuada

Data prevista de entrega: 27/04 (2ª feira) 

Matéria: Geografia



Material necessário: Caderno de Geografia e vídeo enviado (https://www.youtube.com/watch?
v=rHgpCYjKekc&t=189s) e estojo

Orientações de estudo:

- Para Geografia estou fazendo correções individuais das atividades enviadas no dia 31/03;
vocês devem fazer as correções indicadas. Caso não recebam até o dia da atividade,
entrem em contato conosco.

- Depois  assistam ao vídeo enviado  e anotem suas dúvidas no caderno com a pauta:
História de São Paulo e o título: Bandeirantes.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: História de São Paulo
Reconhecer as transformações ocorridas em São Paulo pela presença dos bandeirantes.

Data prevista de entrega:  27/04 (2ª feira) 

Sexta-feira
dia 24/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Texto enviado, caderno de Português e estojo.

Orientações de estudo:

Proposta de Leitura:

Para a proposta de leitura desta semana eu estou enviando um conto que eu não sei se
vocês conhecem, mas é uma outra versão da Cinderela. Acho este conto muito bonito e para
quem ainda não encontrou o que gostaria de ler, pode ajudar na inspiração. E quem já tem um
livro de leitura pode também se deliciar com este pequeno conto.

Durante  a  leitura  vocês vão perceber  que  eu  grifei  algumas  palavras  de amarelo,  seus
significados devem ser pesquisados no dicionário e anotados no caderno com a pauta: leitura, a
data de hoje  e o título: Oochigeasw Uma “Cinderela” algonquin.

Ao fim da leitura façam um desenho no caderno da passagem que mais interessar vocês.
Vou fazer um mural com os desenhos para socializar com a turma. 

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Leitura
Ler e interpretar texto enviado, assim como as palavras destacadas

Data prevista de entrega: 27/04 (2ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rHgpCYjKekc&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=rHgpCYjKekc&t=189s


-  Fazer as páginas 118 e 119.

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Números racionais
Ler, interpretar e realizar exercícios contendo números racionais. 

Data prevista de entrega: 28/04 (3ª feira) 

Matéria: História

Material necessário: Caderno de História, texto enviado e estojo

Orientações de estudo:

- Abra seu caderno faça um traço colorido e escreva a pauta: Revolução Francesa e a data
de hoje de acordo com o dia que estão realizando a atividade. Depois escreva o Título:
Queda da Bastilha;

- Leia o texto com atenção e faça anotações caso achar necessário;
- Abaixo copie as consignas (os enunciados) e respondas as perguntas.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Revolução Francesa
Reconhecer a importância do momento conhecido como a Queda da Bastilha assim como o que 
representa a Declaração dos direitos humanos.  

Data prevista de entrega:  28/04 (3ª feira) 


