
Planejamento de atividades específicas

Quarta-feira
dia 29/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (Gêneros do Discurso e Produção de 
Texto), powerpoint da aula, dicionário e estojo.

Orientações de estudo:
          
- Ler texto da página 50 à 52
- Grifar informações importantes com uma cor e palavras desconhecidas com outra cor
- Abrir caderno no último registro, fazer um traço colorido escrever 

Data: 04 de maio
Pauta: Estudo de gênero - Crônica

Título: Um idoso na fila do Detran

- Fazer uma lista das palavras que grifou e não sabia o significado anotando ao lado (na própria 
apostila) o significado encontrado no dicionário;

- Escrever qual é o assunto principal da crônica resumindo em poucas palavras como este 
assunto é abordado (lembrem da aula que tivemos na videochamada);

- Podem fazer este registro no final da crônica, na própria apostila;
- Estou compartilhando o powerpoint que usamos na aula para ajudar a lembrar das nossas 

discussões.
- Abaixo de tudo, anotem suas dúvidas para que possamos socializar.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Estudo do gênero - Crônica
Reconhecer as características do gênero estudado: crônica

Data prevista de entrega: 04/05 (2ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

-  Fazer página 98 e 99 do livro de Matemática (até exercício 4);
Vou  dar  algumas  dicas  do  que  você  pode  observar  nesta  atividade  (não  precisa
responder os exercícios 1 e 2, mas pode fazer anotações sobre o que pensou): 

- Para fazer o exercício 1, observe e reflita:
Quais informações os gráficos apresentam? Qual é o título do gráfico? Que outros títulos
você acha que ele poderia ter? Por que o gráfico já começa com números altos (acima de
1.000.000)? Ele não poderia começar com 1? Por quê?



-   Para fazer o exercício 2, observe e reflita: 
Há algo em comum nos gráficos? Se sim, o quê? Que mais informações eu posso ter
quando tenho mais barras no gráfico?

- O exercício 3.d) é apenas para que você reflita, não é necessário responder.
-  Para fazer o exercício 4: temos 11 meninas e 11 meninos. Lembre que os gráficos devem

conter  um  título.  Observe  os  gráficos  da  página  anterior  para  construir  o  seu.

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Tratamento da informação
Reconhecer as informações necessárias para a construção de um gráfico.

Data prevista de entrega: 04/05 (2ª feira) 

Matéria: Matemática

Orientações de estudo: 

Videochamada 

Conteúdo previsto: Fração de quantidade e medidas
Horário: 15:30 - 16: 20
Material necessário: caderno de Matemática e ficha de medidas

Quinta-feira
dia 30/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Caderno de Português e estojo.

Orientações de estudo:
          

- Ver retorno individual enviado por email sobre atividade no caderno “Um dia na quarentena” 
(deve chegar para todxs até dia 01/04, caso contrário, nos informe).

- Queria comentar que eu gostei muito de receber esta produções, pois mesmo que possa ter 
algumas passagens fictícias eu me senti mais perto de vocês dentro da rotina das atividades de
casa. 

- Lembre de fazer as correções do exercício com caneta para saber o que está errando seja em 
ortografia, seja em acentuação.

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Acentuação
Reconhecer as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

Data prevista de entrega: 05/05 (3ª feira) 



Matéria: Matemática

Material necessário: Livro de Matemática, caderno de Matemática, powerpoint com retorno de 
atividade e estojo.

Orientações de estudo: 

- Abrir o powerpoint com o retorno comentado das páginas 130 e 131 do livro e fazer as correções
necessárias.

- Estou também enviando o retorno individual das páginas 122 e da atividade de construção de
problemas por email (deve chegar para todxs até dia 01/04, caso contrário, nos informe).

- Lembre de sempre compartilhar as dúvidas que tiver.

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Problemas
Interpretar problemas e fazer as correções necessárias na atividade

Data prevista de entrega: 05/05 (3ª feira) 

Matéria: Português

Orientações de estudo:

Proposta de leitura:
          
Na última proposta de leitura eu mandei um conto de um livro que gosto muito (inclusive a

escritora/organizadora dele foi minha professora). Hoje irei mandar mais um conto deste mesmo
livro.  Sempre  é  indicado  que  você  busque  ler  com  um  dicionário  próximo  para  que  possa
consultar o significado das palavras que não conhece. Por isso havia proposto o exercício de
pesquisar algumas palavras indicadas no outro texto.

Quem está lendo o seu livro de capítulos escolhido, pode dar sequência. Este texto eu estou
mandando para quem está sem um livro, ou que já acabou a leitura anterior e está procurando
por um novo. Contudo, é um texto curto e muito legal, que eu adoraria que todos lessem.

Minha indicação para esta leitura é que se sentem confortavelmente e aproveitem o conto!

Espero que gostem!


