
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 05/04/2018 
Sala de aula: 
Recreação: atividades recreativas em forma de arte Matemática: atividade no caderno. 
Geografia: revisão 
Gramática e Ortografia: leitura e ditado, produção de bilhete. 
 Para casa: Matemática: págs. 7 e 8 do livro (Ápis divertido) trazer dia 09/04. 
 Recadinho: Lembrando que a sondagem da leitura será dia 09/04. 
                   Amanhã sexta-feira dia 06/04 será nossa oficina de Ciências. 
 
      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 05/04/2018 
Sala de aula: 
Recreação: atividades com bolas e bambolês Matemática: revisão dos conteúdos estudados. 
Geografia: passeio pelo pátio da escola e revisão. 
Gramática e Ortografia: leitura e atividade de sala - produção de um bilhete. 
 Para casa: Geografia: atividade no caderno 
 
       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 05/04/2018 Sala de aula: 
Inglês: atividade digitada 
Redação: atividade no caderno parlendas Matemática: atividade digitada 
História: atividade no caderno 
Geografia: atividade no caderno Para casa 
 Recadinho: Trazer para a aula de amanhã 06/04 os seguintes materiais: revista, tesoura sem ponta, cola e lápis de 
cor. 
 
    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 – 05/04/2018 

Sala de aula: Ed. Física: jogos de salão: dama, domino, pega vareta. 
Inglês: atividade no caderno e vídeo sobre os membros da família. 
Matemática: correção da atividade digitada Gramática: atividade no livro págs. 72 a 76 
Geografia: correção de atividades. 
Para casa: Gramática: págs. 68 a 71 
Geografia: atividade digitada 
 Recadinho: Amanhã 06/04/18 será a leitura do paradidático "Superligado". Tia Miridan 
    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 – 05/04/2018 Sala de aula: 
Gramática: atividade no livro págs. 75 a 80 
Ed. Física: jogos de salão: dama, domino, pega vareta. História: correção de atividade e atividade escrita 
Matemática: correção da atividade digitada, reestudo sobre expressões numéricas, resolução das págs. 80 a 82 do 
livro didático. Para casa: 
Gramática: págs. 81 e 82 
Matemática: responder pág. 83 do livro didático. 
 Recadinho: Não esqueça amanhã seu material de Redação. Tia Miridan. 
 
    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 05/04/2018 
Sala de aula: 
Artes: atividade no caderno. Português:leitura e interpretação de texto, uso do dicionário, atividade págs. 95, 99 a 103. 
Inglês: atividade no caderno com o auxilio do vídeo. 
Geografia: revisão sobre: orientação e representação da Terra. 
 Para casa: 
Português: págs. 80 a 84 
 Recadinho: Amanhã 06/04/18 será a leitura do paradidático "Do outro lado do muro". Tia Miridan 
 
    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 


