
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 12/04/2018 
Sala de aula: 
Ciências: revisões orais e avaliação. Espanhol: revisões orais e avaliação. 
 Para casa: 
 
      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 12/04/2018 
Sala de aula: 
Ciências: revisões orais e avaliação. Espanhol: revisões orais e avaliação. 
 Para casa: 
 
      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 12/04/2018 
Sala de aula: 
Inglês: aplicação da avaliação. Redação: reportagem - leitura e interpretação textual págs. 36 a 38 
Matemática: estudo do texto: Sistema de numeração decimal págs. 48 a 58 
História: aplicação da avaliação. Geografia: estudo do texto: A rua págs. 45 a 50 
Para casa 
Redação: págs. 39 e 40 
 Recadinho: Artes - trazer para a aula de amanhã 13/04 os seguintes materiais: lápis de cor, giz de cera, tesoura sem 
ponta e cola.  
    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 – 12/04/2018 
Sala de aula: 
Ed. Física: Twister: coordenação motora, lateralidade.  Inglês: revisão de inglês, atividade digitada. 
Matemática: reestudo dos conteúdos em estudo. 
Gramática: aplicação da avaliação de Português. Geografia: revisão oral e escrita. 
Para casa: 
 Recadinho: Artes - trazer para aula de amanhã 13/04 os seguintes materiais: lápis de cor, revista, cola, canetinhas 
hidrocor, e tesoura sem ponta.    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 – 12/04/2018 

Sala de aula: Gramática: aplicação da avaliação de Redação. 
Ed. Física: Twister: coordenação motora, lateralidade. 
História: aula cedida para Ciências Ciências: aplicação da avaliação. 
Matemática:.atividade no caderno. 
Para casa: 
. Recadinho: Artes - trazer para aula de amanhã 13/04 os seguintes materiais: clipes (4 unidades), giz de cera e lápis 
de cor.   
    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 12/04/2018 
Sala de aula: Artes: estudo sobre: o modernismo brasileiro - Lasar Segall: o caminho para a modernidade, resolução da pág. 47 do 
livro didático. Português: atividade no caderno e aplicação da avaliação de Redação Inglês: aplicação da avaliação. 
Geografia: Brasil: uma país com diferentes regiões. 
 Para casa: 
 
    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 


