
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 27/04/2018 
Sala de aula: 
Português: correção das págs. 320 e 321, atividade de sala – construção de rimas com sílabas móveis. Espanhol: correção das págs. 30 e 31, atividade págs. 32 e 34 
Artes: verificação da pág. 35, cantiga de música e atividades págs. 37 e 39 
Ciências: atividade págs. 36 e 37 
 Para casa: Português: págs. 115 a 118 
Espanhol: págs. 33 e 35 
Ciências: atividade digitada  
ATENÇÃO: Por favor, mamãe ! Não esquecer de nos enviar as fotos pedidas na agenda do dia 25/04 
       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  
 

ATIVIDADES 2º ANO – DIA 27/04/2018 
Sala de aula: Caligrafia: estudo da letra s e no caderno. 
Inglês: vídeo sobre as frutas cores e números. 
Religião: atividade escrita Artes: confecção de um colar egípcio pág. 43 do livro didático. 
Ciências: revisão oral e escrita para simulado. 
Para casa: 
 
    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 – 27/04/2018 
Sala de aula: 
Redação: cedida para Gramática Gramática: atividade digitada 
Religião: atividade no livro págs. 105 a 108 
Artes: reestudo sobre: Dan do asas a imaginação, resolução da pág. 61 (questão 1) e 64 do livro didático.  Inglês: resolução de questões pág. 30 e 31 do livro. 
Ciências: atividade escrita e revisão oral para simulado. 
Para casa: 
 Recadinho: Obs: Já estão na Diversat o paradidático “Para sempre criança” até o dia 04/05/18. Tia Miridan. 
 Recadinho: Trazer uma maleta plástica com alça (lisa) e entregar a tia Miridan até quinta feira 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 
 

 
 
  
 
  
 
 



 
ATIVIDADES 4º ANO – 27/04/2018 

Sala de aula: Religião: atividade no livro págs. 41 a 46 
Caligrafia: atividade digitada. 
Inglês: resolução de questões pág. 30 e 31 do livro. Redação: cedida para Gramática 
Gramática: atividade digitada 
Artes: atividade no caderno. Para casa: 
 Recadinho: Obs: Já estão na Diversat o paradidático “Conquista esporte clube” até o dia 04/05/18. 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 27/04/2018 
Sala de aula: Matemática: atividade digitada e gincana educativa, correção da pág. 79 a 81 do livro didático. 
Redação: cedida para Gramática 
História: atividades econômicas e desenvolvimentos das cidades págs. 42 a 47 Gramática: atividade digitada 
Caligrafia: exercício no caderno.  
 Para casa: 
História: págs. 146 e 147 
 Recadinho: Obs: Já estão na Diversat o paradidático “Loucoliques da língua portuguesa” até o dia 04/05/18. 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 


