
Planejamento de atividades específicas

Queridxs alunxs e famílias,

Para  esta  semana  estou  propondo  uma  alteração  no  planejamento  visando
facilitar  a  dinâmica de comunicação entre  a  escola  e as  famílias.  As atividades
continuarão, por enquanto, tendo a mesma periodicidade de postagem. Contudo,
pedirei  que todas as atividades sejam entregues em um único dia,  diminuindo a
quantidade de emails e facilitando a organização da entrega.

A partir de agora pedirei que todas as atividades sejam entregues às sextas-
feiras, com todos os arquivos nomeados com o nome das crianças em um
único email. 

Acreditamos que assim será mais fácil conferir (tanto as professoras quanto as
crianças e famílias) se a entrega de materiais está correta ou se falta alguma coisa.
Na  escola  nós  tínhamos  as  nossas  buraqueiras,  que  precisávamos  manter
organizadas  para  que  conseguíssemos  encontrar  nossos  materiais,  mantê-los
cuidados, com fichas arquivadas nos locais corretos. Agora que eu e a Gabi já não
conseguimos  acompanhar  a  organização  de  vocês,  temos  buscado  traçar
estratégias que buscam a melhora. Chegou a hora de “organizarmos as buraqueiras
de casa”.

Sendo assim, estou mandando este roteiro com apenas uma atividade para ser
realizada.  As  demais  serão  de  correção  de  conteúdo.  Este  é  um  tempo  que
permitirá que quem não se organizou nas datas corretas consiga seguir o ritmo da
turma  e  quem  se  organizou  tenha  o  “tempo  livre”  (momento  reservado  para
desenhos, leituras, conversas, atividades lúdicas em geral), como tínhamos na sala.

Sabemos  que,  propondo  uma  escola  à  distância,  precisamos  de  adaptações
para, assim como na escola, respeitar as dinâmicas individuais e agora, familiares.

Todas as atividades deste roteiro, então, poderão ser entregues juntas no
dia 08/05.

Agradecemos  o  retorno  das  famílias  que  têm ajudado  na  melhora  de  nossa
organização  e  a  compreensão  de  todxs  nestas  novas  propostas.  Sempre  que
tiverem  novas  sugestões  e  opiniões  que  gostariam  de  compartilhar,  estamos
disponíveis e interessados em ouvi-las.

Com carinho e saudade,

Dan e Gabi 



Segunda-feira
dia 04/05

Matéria: Língua Portuguesa

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

Orientações de estudo:
          

- Ler texto da página 67 à 69
- Fazer página 70

O que esperamos com esta atividade: 

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

Matéria: Matemática

Material necessário: Caderno de Matemática e estojo.

Orientações de estudo: 

-  Correção de atividade no caderno: receita de panquecas
- Correção da atividade do livro página 56 e 57

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Medidas
Reconhecimento da medida de massa e das conversões entre grama e quilo, assim como as 
proporções propostas na atividade da receita de panqueca.

Terça-feira
dia 05/05

Matéria: Língua Portuguesa

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

Orientações de estudo:
          

- Correção da página 9 da apostila

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Ortografia
Reconhecer a diferença do uso U/L em substantivos assim como em terminação verbal

Matéria: Matemática

Material necessário: Apostila de Matemática e estojo.



Orientações de estudo: 

- Correção da página 47 à 49

O que esperamos com esta atividade:

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

Orientações de estudo: 

Videochamada 

Conteúdo previsto: Geografia

Horário: 14:45 às 16:45 (variando o grupo que cada criança está) Pedimos para que todxs se
atentem aos horários e entrem 10 minutos antes e saiam da sala na hora prevista para o término
da  aula,  garantindo  que  todxs  possam ter  a  melhor  experiência  de  aula  possível  em seus
subgrupos.

Para esta aula pedimos que revejam o vídeo “Entre Rios”
(https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc)

As  dúvidas  podem  ser  anotadas  no  caderno  para  serem  respondidas  durante  a  aula,
aproveitando a aula da melhor maneira possível.

Material necessário: caderno de Geografia e estojo

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

