
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 25/04/2018 
Sala de aula: 
Português: a letra r, leitura e interpretação de texto coletivo, atividade págs. 108 a 114. História; atividade págs. 36 a 40 
Ciências: atividade – exploração de imagens sobre os tipos de ambientes e atividade digitada 
 Para casa: 
Português: págs. 320, 321 e digitada História; pág. 106 
 ATENÇÃO: Para a realização de uma atividade solicitamos que nos envie 2 fotos recentes (sendo 1 somente da 
criança e outra da criança com sua mãe). Nos enviar até segunda-feira dia 30/04. Para um dos números: (89) 99933-
7756 ou 99900-3823. Grata pela colaboração.  
       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 25/04/2018 
Sala de aula: Português: leitura coletiva, atividade págs. 108 a 114. 
História; roda de conversa, a importância de conviver, atividade págs. 36 a 40. 
Ciências: atividade – exploração de imagens sobre os tipos de ambiente, distinção de elementos vivos e não-vivos, 
atividade digitada, 
 Para casa: 
Português: págs. 321 e digitada. História; pág. 106 
 
      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 25/04/2018 Sala de aula: 
História: estudo do texto: como medir o tempo das págs. 44 a 46 
Matemática: atividade no caderno sobre as dezenas 20, 30 e 40 Gramática: atividade de ortografia no livro págs. 71 a 75 
Ciências: estudo do texto: alimentos industrializados págs. 61 e 62 
Para casa: História: atividade digitada 
Matemática: 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 – 25/04/2018 

Sala de aula: Caligrafia: atividade psicomotora com o vídeo Pipoca, treino ortográfico no caderno.  
Espanhol: atividade no livro págs. 36 a 39 
Matemática: correção das págs. 81 e 82 (questão 4) do livro didático, atividade no caderno, História: estudo da pág. 52 e resolução da 53 e revisão oral para o simulado. 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada Espanhol: 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 – 25/04/2018 Sala de aula: 
Ciências: correção das págs. 51, 55, 57 e 58 e atividade escrita. 
Português: leitura e interpretação de texto, uso do dicionário, atividade no caderno. Espanhol: atividade no livro págs. 34 e 35 
Para casa: 
Português: págs. 124 a 127 Espanhol: 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 5º ANO - DIA 25/04/2018 Sala de aula: 
Espanhol: atividade no livro págs. 38 a 41 
História: a consolidação da república págs. 38 a 41 Religião: religião e cidadania págs. 28 a 32 
Geografia: correção no livro, a regionalização de Milton Santos, responder pág. 60 do livro. 
Gramática: exercício no caderno de atividades págs. 21 a 24 
 Para casa: Gramática: exercício no caderno 
História: caderno de atividades pág. 235 Espanhol: 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 
 

 


