
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 20/04/2018 
Sala de aula: 
Português: a letra n, leitura coletiva e atividade págs. 101 a 107 Espanhol: escuta do cd de áudio, cantiga de música em espanhol e atividade págs. 28 e 29 
Artes: o que é música, escuta de diferentes tipos de música e atividade págs. 30 e 31. 
Ciências: atividades págs. 34 e 35 
 Para casa: Espanhol: págs. 30 e 31 
Artes: pág. 35 
       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 20/04/2018 
Sala de aula: Português: leitura coletiva, atividade págs. 101, 103, 104, 105, 106 e 107 
Espanhol: la sala de classes e atividade págs. 28 e 29 
Artes: atividade págs. 28 a 30 
 Para casa: Português: pág. 320 
Artes: pág. 34 
       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 20/04/2018 
Sala de aula: Caligrafia: no livro - palavras com til págs. 18 e 19 e no caderno. "Um país se faz com homens e livros". Monteiro 
Lobato 
Inglês;  resolução de questões pág 26 e 27 do livro 
Religião: correção das págs. 42 a 44, estudo das págs. 118 e 119 e resolução da pág. 120 Artes: estudo sobre: adereços e costumes egípcios, resolução da pág. 41 e atividade no caderno. 
Ciências: atividade no caderno 
Para casa Ciências: atividade digitada 
 Recadinho: O nosso novo paradidático será "Amanda no país da consciência", já se encontra na Xerox da Janaína 
(caso não tenha) e deverá trazer para aula quinta-feira dia 26/04. Prof. Simone 
 
    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 – 20/04/2018 
Sala de aula: 
Redação: escrita de conto etiológico págs. 11 e 12 (final do livro). Religião: atividade no livro págs. 36 a 39 
Artes: estudo sobre: Os primeiros estrangeiros que retrataram o Brasil, dando asas à imaginação, resolução das págs. 
61 e 62 do livro didático. Inglês: resolução de questões pág. 27 e 28 do livro. 
Ciências: resolução das págs. 59 e 60 e estudo das págs. 61 a 63 
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 – 20/04/2018 
Sala de aula: Religião: atividade no livro págs. 36 a 40 
Caligrafia: livro págs. 23, 24, 35, 36 e 37 
Inglês:  introdução ao cap. 3 nas pág. 26 e 27 do livro. Redação: leitura e interpretação de texto, atividade págs. 64 e 65 
Artes: estudo sobre: influência da fotografia na pintura, resolução da pág. 43 do livro didático e atividade no caderno. 
Para casa: Redação: pág. 66 
 Recadinho: Trazer na próxima aula de Redação uma Reportagem (recorte de jornal). 
 
    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 20/04/2018 
Sala de aula: Matemática: correção da atividade digitada, reestudo sobre a tabuada da multiplicação (do 1 ao 10) resolução das 
págs. 70 a 73 do livro didático. Redação: estudo sobre história em Quadrinhos, atividade págs. 77 a 79 Espanhol: introdução ao conteúdo: En la ciudad. 
Caligrafia: livro págs. 39 a 42 
 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 


