
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 18/04/2018 
Sala de aula: 
Português: leitura coletiva, contações de histórias e atividade págs. 95 a 98 e pág. 100 Ciências: págs. 32 e 33 
História: págs. 34 e 35 
 Para casa: 
Português: 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 18/04/2018 Sala de aula: 
Português: leitura coletiva, atividade págs. 94, 95, 96, 97 e 98 
Ciências: roda de conversas sobre a pág. 32 História: comemoração ao dia do livro infantil, apresentação da história de Monteiro Lobato e sua principal obra (Sitio 
do Pica-Pau Amarelo) e atividade de pintura. 
 Para casa: 
Português: pág. 100 e atividade digitada Ciências: pág. 33 
 
Recadinho: Para a construção de uma maquete de sala de aula da disciplina de Inglês, pedimos os seguintes 
materiais, para serem entregues no dia 23/04 sendo: 1 caixa de sapato, 3 caixas de remédio de diferentes tamanhos, 6 
caixas de fósforo vazias, 6 tampas de garrafas pet, 1 tampa de creme dental.  
      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 18/04/2018 
Sala de aula: História: estudo do texto: noções de tempo págs. 36 a 40 e pintura de desenho sobre o Dia do livro Infantil. 
Matemática: estudo das dezenas inteiras vinte, trinta e quarenta págs. 64 a 70 
Gramática; estudo do til págs. 76 a 80  Ciências: atividade no livro págs. 57 a 60 
Para casa 
Matemática: atividade digitada Gramática; atividade digitada 
 
    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 – 18/04/2018 

Sala de aula: Caligrafia:  abordagem sobre o dia do livro faça da leitura o seu poder, atividade no livro págs. 12 a 17 
Espanhol: introdução ao conteúdo: Mi casa 
Matemática: reestudo sobre: adição, resolução das págs. 71 a 74 do livro didático. História: estudo das págs. 46 a 48 
Para casa: 
Matemática: 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 – 18/04/2018 
Sala de aula: Ciências: correção das págs. 48 a 50 
Português; abordagem sobre o dia do livro - faça da leitura o seu poder - leitura e interpretação de texto, uso do 
dicionário, atividade no livro págs. 113 a 118 Espanhol: introdução ao conteúdo: Comunicacion y arte 
Para casa: 
Português; págs. 119 a 121 
 
    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 18/04/2018 
Sala de aula: História: realização do projetinho Bullying - As marcas que ficam. 
História: realização do projetinho Bullying - As marcas que ficam. 
Religião: realização do projetinho Bullying - As marcas que ficam. Geografia: As regiões brasileiras. 
Gramática: abordagem sobre o dia do livro - faça da leitura o seu poder, correção da atividade. 
 Para casa: 
 Recadinho: Trazer para a aula de amanhã 19/04 os seguintes materiais: tinta guache, pincel, pedaço de tecido (para 
sim limpar pincel) avental 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 


