
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 26/04/2018 
Sala de aula: 
Recreação: atividades recreativas. Matemática: atividade págs. 106, 110 e 111 
Geografia: atividade págs. 48 e 49 
Gramática e Ortografia: a letra s e atividade págs. 74 a 77 
 Para casa: Matemática: 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 1º ANO B - DIA 26/04/2018 
Sala de aula: Recreação: cedida para a construção da maquete de Inglês. 
Matemática: atividade págs. 110 a 113 
Geografia: atividade págs. 47 e 48 Gramática e Ortografia: a letra s, leitura coletiva e atividade págs. 74 a 77. 
 Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
 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) 99912-3048 ou 99974-8001. 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 2º ANO – DIA 26/04/2018 
Sala de aula: Inglês: atividade digitada 
Redação: leitura e entendimento do paradidático. 
Matemática: revisão oral e escrita para o simulado. História: revisão oral e escrita para o simulado. 
Geografia: estudo do texto: as rua se modificam. 
Para casa: Geografia: atividade digitada 
 Recadinho: Trazer para a aula de amanhã 27/04 os seguintes matérias: 1 prato (grande) de papelão redondo, papel 
laminado, cola, tesoura sem ponta, botões (de roupa) e canetinha hidrocor. Tia Frayla 
 
    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 – 26/04/2018 
Sala de aula: 
Ed. Física: atividades motoras para desenvolver habilidades motoras básicas.  Inglês: atividade no livro didático pág. 28 e 29 e algumas anotações no caderno sobre has/have. 
Matemática: correção da atividade digitada. 
Gramática: caderno de atividades págs. 43, 44, 57, 58, 59 e 60 Geografia: atividade no livro págs. 61 a 64 
Para casa: 
Matemática: responder págs. 145 e 146 do livro didático.  Gramática: págs. 107 a 110 
 Recadinho: Trazer para a aula de manhã os seguintes matérias: 1 imagem de uma jaqueira, (pé de jaca) e uma revista 
com imagens que tenha natureza, cola e tesoura sem ponta. Tia Frayla. 
 Recadinho: Amanhã a aula de Redação será cedida para Gramática. Tia Miridan.  
    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 – 26/04/2018 
Sala de aula: Gramática: caderno de atividades págs. 17 a 20 / 53 e 54 / 73 e 74 
Ed. Física: atividades motoras para desenvolver habilidades motoras básicas. 
História: correção das págs. 82 a 84 Matemática: correção da atividade digitada, reestudo oral sobre as tabuadas de multiplicação, estudo sobre 
multiplicação por números com dois algarismos, resolução das págs. 107, 108, (questão 3) 109 e 111. Para casa: Gramática: caderno de atividades págs. 81 e 82, 115 e 116 
Matemática: responder as págs. 108 (questão 4) 110 e 112 do livro didático.  
 Recadinho: Amanhã a aula de Redação será cedida para Gramática. Tia Miridan.  
 
    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 26/04/2018 Sala de aula: 
Artes: estudo sobre: Di Cavalcante: uma ideia torna-se realidade, resolução das págs. 51 e 53 do livro didático.  
Português: escrita, leitura e interpretação de texto, uso do dicionário, atividade no caderno.  Inglês: anotações sobre o semple present e continuação da pág. 31 e 32. 
Geografia: correção. revisão para o simulado, páginas 49 a 58. 
 Para casa: Português: págs. 117 a 120 
 Recadinho: Artes – Juntar 5 rolos de papel higiênico (centro do papel) e trazer para a aula dia 03/05/18 
 
    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 


