
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 24/04/2018 
Sala de aula: 
Gramática e Ortografia: acento agudo, explanação do conteúdo, atividade no caderno. Matemática: atividades págs. 21 a 24 no caderno de atividades (Ápis) 
Ensino Religioso: roda de conversa, leitura do trecho do livro "Na margem do rio piedra eu sentei e chorei" atividade 
págs. 38 e 41 
 Para casa: Gramática e Ortografia: atividade digitada 
Matemática: págs. 107 a 109 no livro (Ápis) OBS: Na pág. 107 vai precisar do livro Ápis Divertido na pág. 27 
       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 24/04/2018 
Sala de aula: Gramática e Ortografia: atividade de sala no caderno, acento agudo e explanação do conteúdo. 
Matemática: atividade págs. 21 a 24 do caderno de atividades. 
Ens. Religioso: atividade págs. 39 a 41, confecção de um mural com palavras de boa convivência.  
 Para casa: Gramática e Ortografia: atividade digitada 
Matemática: págs. 107 a 109. OBS: na  pág. 107 vai precisar do livro Ápis Divertido, pág. 27, que tem as figuras da 
pág. 107  
      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 24/04/2018 Sala de aula: 
Gramática: atividade no caderno sobre cedilha. 
Ed. Física: atividades motoras para desenvolver habilidades básicas. Geografia: estudo do texto Localizando-se na rua pontos de referência págs. 55 e 56 
Redação: texto de opinião - leitura e interpretação  
Matemática: atividade no caderno sobre Dezena. Para casa: 
Gramática: atividade digitada 
Redação: pág. 47 
 
    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 – 24/04/2018 
Sala de aula: 
Geografia: correção das págs. 54, 56 e 57 e estudo das págs. 58 a 60 Gramática: estudo sobre sinônimo e antônimo, atividade págs. 89 a 102 
Ciências; correção das págs. 68 e 69 e resolução das págs. 70 a 73 
História: atividade no livro págs. 49 a 51 Redação: estudo sobre conto indígenas, atividade págs. 64 e 65 
Para casa: 
Gramática: págs. 94 a 96 (ortografia) Redação: págs. 62 e 66 
    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 – 24/04/2018 Sala de aula: 
Gramática: estudo de Sinais de Pontuação 2, atividade págs. 107 a 112 
História: atividade no livro págs. 78 a 84 Inglês: responder a pag. 29 e 30 do livro didático. 
Matemática: atividade oral sobre as tabuadas de multiplicação do 1 ao 10, reestudo sobre: propriedades da 
multiplicação, resolução das págs. 103 a 105 do livro didático, correção da atividades digitada. Geografia: revisão sobre a formação das famílias no aspecto nacional e regional. O crescimento econômico. 
imo e populacional do Piauí. Para casa: Gramática: págs. 113 e 114 
 
    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 24/04/2018 Sala de aula: 
Matemática: atividade oral sobre as tabuadas da multiplicação do 1 a0 10, estudo sobre: divisão de números naturais, 
resolução das págs. 75 a 78 do livro didático. Ed. Física: atividades motoras para desenvolver habilidades básicas. 
Inglês: anotações sobre os advérbios de frequência em seguida responder a pág. 30 e 31 do livro. 
Ciências: correção de atividade no livro e revisão oral para o simulado. 
 Para casa: 
Matemática: responder as págs. 79 a 81 do livro didático e estudar as tabuadas da divisão do 1 ao 10 para uma 
gincana na sexta-feira dia 27/04  
    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 


