
Planejamento de atividades específicas

Segunda-feira
dia 27/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (Gêneros do Discurso e Produção de 
Texto) Caderno de Português e estojo.

Orientações de estudo:
          

- Fazer página 21 e 22 da apostila 
- Tópicos: 

- Organização geral de uma notícia;
- A confiabilidade dos dados de uma notícia;
- Tornando o relato ainda mais preciso  

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Estudo do gênero - Notícia
Reconhecer as características do gênero estudado: notícia

Data prevista de entrega: 29/04 (2ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

-  Fazer página 56 e 57 do livro de Matemática; 

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Medidas
Reconhecer a correta conversão das medidas.

Data prevista de entrega: 29/04 (4ª feira) 

Matéria: Ciências

Material necessário: Caderno de Ciências, ficha enviada 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: ”A vida da gente” e o título: “Entrevista sobre a 
quarentena: hábitos e sentimentos”;



-  Nessa atividade você fará uma entrevista com alguém de sua escolha: pode ser um 
membro da família, algum colega de classe ou um conhecido. A pesquisa pode ser feita 
por telefone, por vídeo chamada ou por áudio (o que for melhor para vocês).

- O registro deve ser feito em seu caderno, seguindo as indicações da ficha

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Relacionar o dia-a-dia de cada indivíduo com as mudanças decorrentes de 
fatores naturais, bem como a pandemia. 
Espera-se também que o aluno possa perceber como as questões da área de saúde sempre 
serão um determinador na história da humanidade.

Data prevista de entrega: 29/04 (4ª feira) 

Terça-feira
dia 28/04

Matéria: Língua Portuguesa

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

Orientações de estudo:
          
- Ler e grifar texto da página 49 à 51;
- Anotar dúvidas na lateral do texto.

Atenção: Lembrem que grifar tudo é o mesmo que não grifar nada. Às vezes podemos grifar 
apenas palavras-chave que nos ajude em uma leitura posterior do texto.
O que eu busco aqui é que vocês entendam qual é a função de um pronome e que saibam que 
existe mais de um tipo, mas não se preocupem em já reconhecer e identificar cada um deles.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Gramática
Reconhecer o que são pronomes e qual é a sua função em um texto.

Data prevista de entrega: 29/04 (4ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática, vídeo explicativo de fração de quantidade e estojo.

Orientações de estudo: 

- Abrir  o caderno no último registro, fazer um traço colorido e escrever data e pauta: números
racionais; Título: Fração de quantidade.

- Copiar o enunciado:



Represente graficamente as frações de quantidade abaixo:

a) ¾ de 220
b) ⅛ de 136
c)  2/9 de 45
d) 3/7 de 4900
e) 1/12 de 2400
f) 4/6 de 234

Exemplo:

1/7 de 84

- Fazer um registro relacionando frações de quantidade com suas representações gráficas.

- obs.: Fiz um vídeo complementar explicando fração de quantidade, vejam se ajuda nas dúvidas e
na realização deste exercício. 

- Ao final dele proponho que façam alguns problemas, por isso é bom ver o vídeo com um papel,
lápis e borracha para responder. Quem quiser usar o caderno para isso, pode. 

- Não precisa copiar os enunciados, só colocar 1,2 e 3 e escrever na pauta: números racionais e
no título: Resolução de problemas - vídeo fração de quantidade, para o registro ficar organizado
no caderno.

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Números racionais
Relacionar frações de quantidade a suas representações gráficas

Data prevista de entrega: 30/04 (5ª feira) 

Matéria: História

Material necessário: Caderno de História, texto complementar e estojo.

Orientações de estudo:
          
- Abrir o caderno no último registro, fazer o traço colorido, escrever data e pauta: Revolução 
Francesa e o título: Declaração dos Direitos Do Homem e do Cidadão;
- Ler o texto complementar enviado sobre a Declaração;
- Fazer um registro autônomo com as informações que achar mais importantes e as dúvidas;
- Depois anotar os dois enunciados e responder às questões escrita abaixo.

1) Após a leitura de trechos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, você deve

elaborar uma definição do que compreendeu por CIDADANIA.



2) Ao ler os artigos selecionados da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, qual

o princípio básico que pode ser relacionado à ideia de CIDADANIA?

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Revolução Francesa
Reconhecer os direitos previstos na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 
relacionando ao conceito atual de cidadania

Data prevista de entrega: 30/04 (5ª feira) 


