
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 16/04/2018 
Sala de aula: 
Caligrafia: leitura coletiva e atividade pág. 27 Inglês: atividade págs. 22 e 23 
Geografia: atividade págs. 39 a 42 
Matemática (Tabuada): atividade no caderno 
 Para casa: Matemática (Tabuada): 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 16/04/2018 
Sala de aula: Caligrafia: responder pág. 27, texto no caderno. 
Inglês: responder pág. 22 
Geografia: responder págs. 39 a 43 Matemática (Tabuada): atividade digitada. 
 Para casa: 
Caligrafia: pág. 28 Inglês: atividade no caderno 
Matemática (Tabuada): atividade digitada. 
 Recadinho: Mamãe pedimos que mande uma garrafa pet de 250 ml. 
 
      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 16/04/2018 Sala de aula: 
Português: atividade no livro págs. 70 a 78 
Matemática: estudo do material no quadro valor de lugar págs. 59 a 63 Gramática: estudo do acento circunflexo págs. 67 a 70 
Espanhol: estudo do texto: el alfabeto págs. 32 a 37 Para casa 
Matemática: no caderno de atividades págs. 131 a 134 
 
    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 – 16/04/2018 
Sala de aula: 
Português: leitura e interpretação de texto, uso do dicionário, atividade no livro págs. 75 a 82  Ciências: estudo das págs. 52 a 54 e resolução das págs. 55 e 56. 
Matemática: estudo sobre: adição, resolução das págs. 64, 68 a 70 do livro didático. 
Para casa: Português: págs. 83 a 86 
    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 – 16/04/2018 Sala de aula: 
Matemática: estudo sobre: multiplicação de números naturais, resolução das págs. 88, 91 a 94 do livro didático. 
Geografia: introdução ao cap. 5: Seja no litoral ou na capital, existem piauiense.  Redação: estudo sobre Reportagem, atividade págs. 60 a 61 
Ciências: atividade no livro págs. 44 a 50 
Para casa: Matemática: estudar as tabuadas de multiplicação do 1 ao 10 para uma gincana na aula de amanhã 17/04 
Redação: responder o suplemento do paradidático sem açucar, com afeto. 
    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 16/04/2018 Sala de aula: 
Ciências: atividade no livro págs. 48 a 56. 
Matemática: estudo sobre: multiplicação de números naturais e propriedades da multiplicação, resolução das págs. 61, 
65 a 67 do livro didático. Gramática: atividade no livro págs. 98 a 102 
Redação: leitura e interpretação de fabula, atividade págs. 70 e 71 
 Para casa: Matemática: responder as págs. 155 a 158 do caderno de atividades e estudar as tabuadas de multiplicação do 1 ao 
10 para uma gincana amanha 17/04 Redação: cópia de texto pág. 7 do final do livro. 
 Recadinho: Já se encontra na Xerox Diversat ao lado do Colégio Santo Antônio o paradidático; "Sinto o que Sinto com 
Cinco Sentidos" até o dia 20/04 sexta-feira, leitura 23/04/18. Tia Rejane 
 
    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 


