
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 23/04/2018 
Sala de aula: 
Caligrafia: a letra v, leitura coletiva, atividade págs. 29 no caderno de caligrafia. Inglês: atividade págs. 24 e 255 
Geografia: atividade págs. 44, 45 e 47 
Matemática: atividade digitada. 
 Para casa: Caligrafia: atividade digitada 
Geografia: pág. 46 questão 2 
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 23/04/2018 Sala de aula: 
Caligrafia: atividade pág. 29 e no caderno. 
Inglês: págs. 24 e 25 Matemática; (Tabuada): atividade digitada 
Geografia: págs. 45 e 46 
 Para casa: 
Caligrafia: atividade digitada Inglês: pág. 73 
Matemática; (Tabuada): atividade digitada Geografia: pág. 127 
 
      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 23/04/2018 Sala de aula: 
Português: atividade no livro págs. 79 a 85 
Matemática: estudo das dezenas oitenta e noventa págs. 78 a 84 Gramática: estudo da cedilha págs. 86 a 90 
Espanhol: continuação do texto: El alfabeto págs. 38 a 41 
Para casa: Gramática: págs. 91 a 93 
 
    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 – 23/04/2018 
Sala de aula: 
Português: escrita e interpretação de texto no caderno, uso do dicionário.  Ciências: atividade no livro págs. 64 a 69 
Matemática: correção da pág. 75 do livro didático, estudo sobre: adição - adicionando unidades, dezenas e centenas, 
resolução das págs. 78 a 81 (questão 3). Para casa: 
Matemática: responder as págs. 75, 81 (questão 4) e 82 
    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 – 23/04/2018 
Sala de aula: 
Matemática: correção das págs. 157 e 158 do caderno de atividades, resolução das págs. 98 a 100 do livro didático, 
revisando as tabuadas de multiplicação do 1 ao 10. Geografia: responder atividade das págs. 58 e 59, Quem criou o Piauí: os colonizadores europeus ou os povos 
indígenas.  Redação: interpretação de reportagem (colagem no caderno) 
Ciências: atividade no livro págs. 51 a 55 / 57 e 58 
Para casa: Matemática: estudar as tabuadas de multiplicação do 1 ao 10 para uma atividade amanhã 24/04/18 
 
    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 23/04/2018 Sala de aula: 
Ciências: leitura do paradidático e atividade no livro págs. 59 a 63. 
Matemática: correção da atividade digitada. Gramática: exercício no caderno (sinais de pontuação) 
Redação: interpretação de fábula (atividade no caderno) 
 Para casa: 
Matemática: estudar as tabuadas da multiplicação de 1 ao 10 para uma atividade oral amanhã 24/04 e atividade 
digitada Ciências: págs. 198 e 199 
 
    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 


