
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 19/04/2018 
Sala de aula: 
Recreação: atividades recreativas. Gramática e Ortografia: correção págs. 68 e 69 e atividade págs. 70 a 73. 
Matemática: atividade pág. 104 
Geografia: atividade pág. 43 
 Para casa: Matemática: 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 19/04/2018 
Sala de aula: 
Recreação: cedida para a comemoração do dia do índio. Matemática: atividade págs. 104, 105 e 106 
Geografia: atividade pág. 44 
Gramática e Ortografia: atividade págs. 70 a 73 
 Para casa: Matemática: 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 2º ANO – DIA 19/04/2018 
Sala de aula: 
Inglês:  resolução de questões pág. 24 e 25 do livro. 
Redação: palestra sobre o dia do Índio. Matemática: estudo das dezenas exatas cinquenta, sessenta e setenta págs. 71 a 76 
História: estudo do texto: A passagem do tempo em nossa vida págs. 41 a 43 e participação no projeto o Dia do Índio. 
Geografia: atividade no caderno. Para casa 
História: atividade digitada 
Geografia: atividade digitada Redação: atividade xerocada 
 
    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 – 19/04/2018 
Sala de aula: 
Ed. Física: atividades motoras para desenvolver habilidades básicas. Inglês: palestra sobre o dia do índio 
Matemática: palestra sobre o dia do Índio. 
Gramática: estudo sobre til e cedilha, atividade págs. 89 a 93 Geografia: atividade no livro págs. 51 a 57 
Para casa: 
Gramática: págs. 86 e 87 
    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 – 19/04/2018 
Sala de aula: Gramática: correção, estudo sobre tipos de frases págs. 98 a 103 
Ed. Física: atividades motoras para desenvolver habilidades básicas. 
História: palestra ministrada pelo Prof. Antônio José.  Matemática: correção da atividade digitada 
Para casa: 
Gramática: págs. 104 a 106 Matemática: responder as págs. 157 e 158 do caderno de atividades, 
 
    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 19/04/2018 Sala de aula: 
Artes: correção da pág. 47 do livro didático (questão 2), estudo sobre: Anita Malfatti: um marco, resolução da pág. 49 
do livro didático e atividade digitada sobre o Dia do índio. Português: palestra sobre o dia do índio, leitura e interpretação de texto, atividade págs. 104 a 106, 115 e 116 
Inglês: resolução de questões pág. 28 e 29 do livro.  
Geografia: os complexos Amazônia, Nordeste e Centro Sul 
 Para casa: 
 Horário Provisório para amanhã dia 20/04: Matemática, Matemática, Redação, Espanhol e Caligrafia. 
 Recadinho: Artes – Juntar 5 rolos de papel higiênico (centro do papel) e trazer para a aula do dia 03/05. 
 
    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 


