
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 13/04/2018 
Sala de aula: 
História: revisões orais e avaliação. Geografia: 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 13/04/2018 
Sala de aula: 
História: revisões orais e avaliação. Geografia: 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 13/04/2018 
Sala de aula: 
Caligrafia: cedida para aplicação da avaliação de Espanhol. Espanhol: aplicação da avaliação. 
Inglês: introdução ao cap. 3 do livro didático pág. 22 a 23. 
Religião: estudo das págs. 40 e 41 e resolução das págs. 42 a 44. Artes: estudo sobre: Esfinges, resolução das págs. 39 e 41 do livro didático. 
Ciências: estudo do texto: Os alimentos em nossa vida págs. 52 a 56. 
Para casa 
 
    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 – 13/04/2018 
Sala de aula: 
Redação: atividade no livro págs. 44 a 47. Religião: vídeo 
Artes: estudo sobre: Outras artes indígenas, resolução das págs. 49 e 51 do livro didático.  
Inglês: aplicação da avaliação. Ciências: aula cedida pra Geografia: 
Geografia: aplicação da avaliação. 
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 
 



ATIVIDADES 4º ANO – 13/04/2018 
Sala de aula: 
Religião: aula cedida pra Geografia Geografia: aplicação da avaliação. 
Caligrafia: treino no caderno. 
Inglês: aplicação da avaliação. Redação: leitura do paradidático. 
Artes: estudo sobre: Montando uma paisagem, resolução da pág. 40 do livro didático. 
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 
 

ATIVIDADES 5º ANO - DIA 13/04/2018 
Sala de aula: Matemática: aplicação da avaliação. 
Redação: estudo sobre: fábulas, atividade págs. 64 a 67 
História: cedida para Ciências Ciências: palestra ministrada pela Enfermeira Kaline. 
Caligrafia; treino ortográfico no caderno. 
 Para casa: 
 Recadinho: Juntar 5 rolos de papel higiênico (centro do papel) e trazer para a aula do dia 04/05/18. Tia Frayla. 
 
    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 


