
 
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 30/04/2018 

Sala de aula: 
Caligrafia: leitura coletiva, atividade no caderno. Inglês: atividade pág. 27 
Geografia: atividade pág. 50 
Matemática (Tabuada): atividade digitada 
 Para casa: Caligrafia: pág.30 
Inglês: pág. 26 
Matemática (Tabuada): atividade digitada   
Recadinho: Mamãe, lembrando que estamos recebendo as fotos até hoje. 
 RECADINHO: Lembramos a todos os pais ou responsáveis que amanhã 1º de maio de 2018 não haverá aula, por 
conta do feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades normais quarta-feira, dia 02/05/18.  
      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 30/04/2018 
Sala de aula: Caligrafia: leitura e atividade pág. 30 e no caderno 
Inglês: atividade pág. 26 
Matemática (Tabuada): atividade digitada. Geografia: atividade págs. 49 e 50 
 Para casa: 
Matemática (Tabuada): atividade digitada. 
  
 RECADINHO: Lembramos a todos os pais ou responsáveis que amanhã 1º de maio de 2018 não haverá aula, por 
conta do feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades normais quarta-feira, dia 02/05/18.  
      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 30/04/2018 
Sala de aula: 
Português: estudo do texto: Superando limites (Filme Procurando Dory), interpretação do mesmo págs. 94 a 96. Matemática: atividade no livro págs. 85 a 88 
Gramática: atividade de ortografia págs. 81 a 85  
Espanhol: revisão oral e escrita para o simulado. Para casa: 
Matemática: págs. 212 e 213. 
Gramática: págs. 101 a 104 do caderno de atividades. Espanhol: atividade digitada 
 RECADINHO: Lembramos a todos os pais ou responsáveis que amanhã 1º de maio de 2018 não haverá aula, por 
conta do feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades normais quarta-feira, dia 02/05/18. 
 
    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 – 30/04/2018 
Sala de aula: Português: leitura, interpretação de texto, atividade págs. 98 a 105, uso do dicionário.  
Ciências: correção das págs. 70 a 73, resolução das págs. 259 e 260 do caderno de atividades. Matemática: atividade escrita no caderno. 
Para casa: 
Ciências: atividade digitada e as págs. 172 e 173. Português: atividade digitada 
Matemática: responder as págs. 92 a 94 do livro didático. 
 RECADINHO: Lembramos a todos os pais ou responsáveis que amanhã 1º de maio de 2018 não haverá aula, por 
conta do feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades normais quarta-feira, dia 02/05/18. 
    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 – 30/04/2018 
Sala de aula: 
Matemática: correção da pág. 108 (questão 4), 110 e 112 do livro didático, reestudo oral as tabuadas de multiplicação 
(do 1 ao 10), estudo sobre: expressões numéricas. Geografia: os grupos indígenas que habitaram o Piauí, O papel dos colonizadores. 
Redação: estudo sobre crônica , atividade págs. 73 e 74 Ciências: atividade no livro págs. 59 e 61 a 65 
Para casa: 
Ciências: atividade digitada e as pág. 176 e 177 Redação: atividade digitada 
 RECADINHO: Lembramos a todos os pais ou responsáveis que amanhã 1º de maio de 2018 não haverá aula, por 
conta do feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades normais quarta-feira, dia 02/05/18. 
 
    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 5º ANO - DIA 30/04/2018 

Sala de aula: Ciências: correção das págs. 63, 198, 199 e resolução das págs. 299 a 304 do caderno de atividades. 
Matemática: estudo sobre: multiplicação e divisão operações inversas, resolução das págs. 83. 
Gramática: estudo sobre artigo, atividade págs. 108 a 112. Redação: interpretação de HQ, atividade págs. 84 a 88. 
 Para casa: 
Ciências: atividade digitada Gramática: atividade digitada 
Matemática: responder as págs. 84, 85 e 86 do livro didático e responder as págs. 159 a 162 do caderno de atividades 
e estudar as tabuadas de multiplicação e divisão (de 1 a 10) para uma atividade oral sexta-feira (04/05)  RECADINHO: Lembramos a todos os pais ou responsáveis que amanhã 1º de maio de 2018 não haverá aula, por 
conta do feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades normais quarta-feira, dia 02/05/18.  Recadinho: Artes – Juntar 5 rolos de papel higiênico (centro do papel) e trazer para a aula do dia 03/05. 
 
    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 


