
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 02/04/2018 
Sala de aula: 
Caligrafia: as letras r e s, leitura coletiva (o menino e a bola), atividade págs. 24 a 26 e ditado estourado de palavras 
com as sílabas estudadas. Inglês: atividade no caderno 
Geografia: revisão oral Matemática (tabuada): atividade digitada 
 Para casa: 
Inglês: atividade digitada 
       Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a.  Relacionou-se bem com colegas e professores  (  )  Participou ativamente das aulas (  )  Realizou as tarefas de classe (  )  Trouxe as tarefas de casa respondidas (  )  Trouxe todos os livros e cadernos (  )  Distraiu-se nas aulas com conversas paralelas ou brincadeiras (  ) Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 1º ANO B - DIA 02/04/2018 
Sala de aula: Caligrafia: responder págs. 24 e 26 
Inglês: atividade no caderno 
Matemática (tabuada): atividade no caderno Geografia: atividade no caderno 
 Para casa: 
Caligrafia: responder pág. 25 
Inglês: atividade digitada 
 
       Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a.  Relacionou-se bem com colegas e professores  (  )  Participou ativamente das aulas (  )  Realizou as tarefas de classe (  )  Trouxe as tarefas de casa respondidas (  )  Trouxe todos os livros e cadernos (  )  Distraiu-se nas aulas com conversas paralelas ou brincadeiras (  ) 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 2º ANO – DIA 02/04/2018 
Sala de aula: Português: atividade no livro págs. 63 a 68 
Matemática: atividade no caderno: sobre problemas de adição e subtração 
Gramática: atividade no caderno sobre: sílaba e número de sílabas Espanhol: atividade o caderno 
Para casa 
Espanhol: págs. 98 e 99 
 
    OBS: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 99984 – 1531; Claro 99421 – 7213 Annejose: TIM 99926 – 1415                 Fixo: 3465 - 2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES 3º ANO – 02/04/2018 
Sala de aula: 
Português: correção, leitura e interpretação de texto, uso do dicionário, atividade no livro págs. 58 a 64 Ciências: correção de atividade 
Matemática: correção da atividade digitada, reestudo sobre: sistema de numeração romano. 
Para casa: Português: págs. 54 e 55 e atividade digitada 
    Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 4º ANO – 02/04/2018 Sala de aula: 
Matemática: correção do caderno de atividades págs. 153 e 154, reestudo sobre: expressões numéricas da adição e 
da subtração. Geografia: atividade sobre a linguagem geográfica do espaço. 
Redação: produção de anúncio. 
Ciências: atividade escrita Para casa: 
Redação: atividade digitada 
Matemática: responder as págs. 155 e 156 do caderno de atividades e atividade digitada 
 Recadinho: Próxima aula de Redação trazer imagem de um produto que o aluno goste, cola, caneta hidrocor e 
cartolina.  
    OBS: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 5º ANO - DIA 02/04/2018 
Sala de aula: Ciências: correção de atividade e atividade digitada 
Matemática: estudo sobre: expressões numéricas da adição e da subtração e correção da atividade digitada 
Gramática: caderno de atividades págs. 17 a 20, 37 e 38 Redação: produção de texto - artigo de opinião. 
 Para casa: 
Gramática: págs. 57 e 58 
 
    Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 


