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Observações: 1 – Fiquem atentos aos prazos de entrega das atividades; 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 13h às 17h40` atentem-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

 

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

 

Dia da 

Semana 

 Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado 

pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 

Quarta -

feira 

(15/04) 

Aula 1: FOA ******************** ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Ling. Port.  Delvania Retomada com aos 

encontros vocálicos, 

atividades na apostila. 

*Junção de vogais e 

formação de 

encontros vocálicos.  

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* E-mail- 

delvaniacampelo10@gmai

l.com 

Celular: 996995631 

Aplicativo: ClassApp 

das 13:00 às 17:45 

Aula 3: Ling. Port. - Delvania Retomada com aos 

encontros vocálicos, 

atividades na apostila. 

*Leitura e escrita dos 

encontros vocálicos. 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* ******************* 

Aula 4:  História - Delvania Vida em família Leitura do texto no 

livro 

Livro Bernoulli na página: 

34. 

******************* ******************* 

Aula 5:  História - Delvania Vida em família Atividade no 

Bernoulli Play 

página:34 ( final da 

página. 

Livro Bernoulli na página: 35 

e 36 

******************* ******************* 

mailto:delvaniacampelo10@gmail.com
mailto:delvaniacampelo10@gmail.com
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Aula 6:  Arte - Mayra Arte em movimento 

Vamos brincar? 

1-      Entre no 

link a seguir. 

2-   Desenhe 

uma borboleta 

com o dedo, sem 

tirá-lo da tela. 

3-      Mexa o 

celular. 

 

Link: 

https://seoi.net/butterfly/ 

 

Na aula de Arte de hoje, não 

será necessário o envio de 

atividades. Faça a brincadeira e 

divirta-se! 

Quarta-feira, das 13:00 às 

17:30, pelo  ClassApp, 

Whatsapp: 9 8577-4551 e 

e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com

. 

       

 

 

Quinta -

feira 

(16/04) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* *************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Mat. - Delvania Dando continuidade às 

tarefas sobre: Organizar 

não tem segredo. 

Continuando com as 

páginas: 49 (para 

relembrar, e dar 

continuidade.) 

Páginas: 50 e 51 

Livro: Bernoulli, nas páginas: 

49, 50 e 51. 

******************* E-mail- 

delvaniacampelo10@gmai

l.com 

Celular: 996995631 

Aplicativo: ClassApp 

das 13:00 às 17:45 

Aula 3: Mat. - Delvania Continhas de adição. Fazer as adições 

(continhas) 

******************* Material encaminhado em PDF, 

pelo  aplicativo. 

******************* 

Aula 4: Ciências - Delvania O que é ciências Leitura do texto na 

página 20 do livro 

Bernoulli ciências. 

Após o vídeo, atividades da 

página 21 e 22. 

Vídeo explicativo pela 

professora regente. 

******************* 

https://seoi.net/butterfly/
https://seoi.net/butterfly/
https://seoi.net/butterfly/
mailto:delvaniacampelo10@gmail.com
mailto:delvaniacampelo10@gmail.com
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Aula 5: Ciências - Delvania O que é ciências Leitura do texto na 

página 20 do livro 

Bernoulli ciências. 

Após o vídeo, atividades da 

página 21 e 22. 

Vídeo explicativo pela 

professora regente. 

.******************* 

Aula 6: OPEE - Vitória Sentimentos e Emoções Assistir ao filme 

Trolls e promover 

uma conversa em 

família como 

indicados no anexo. 

Anexo e indicações da 

professora pelo áudio no 

Whatsapp. 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Nada deverá ser 

encaminhado pelo aluno. 

       

 

 

Sexta -

feira 

(17/04) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Ling. Port. - Delvania Retomada com aos 

encontros vocálicos, 

atividades na apostila. 

*Junção de vogais e 

formação de 

encontros vocálicos. 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* ******************* 

Aula 3: Geog.  - Delvania Vida em  família Leitura do texto e 

conversa informal 

com a família. Página 

37, Bernoulli 

geografia/história 

Atividades no Bernoulli de 

geografia/história, nas 

páginas 36 (atividades)  37 

(Leitura ) e 38. (atividades) 

Áudio explicativo. ******************* 

Aula 4: Geog.  - Delvania Vida em  família Leitura do texto e 

conversa informal 

com a família. Página 

37, Bernoulli 

geografia/história 

Atividades no Bernoulli de 

geografia/história, nas 

páginas 39 e 40. 

Áudio explicativo ******************* 

Aula 5 e Aula 6: Ed. Fís. – 

Rita Paula 

Ginástica Geral 1- Realizar desafios 

individuais 

(aquecimento para 

os outros desafios); 

1- Arquivo enviado pela 

professora com explicações 

e imagens. 

1- Vídeos dos alunos realizando 

os desafios 2 e 3. 

Sexta-feira( 17/04), das 

13:00 às 17:30, pelo  

ClassApp, Whatsapp: 

99395-5193 e e-mail:  
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2- Realizar desafios 

de equilíbrio; 

3- Realizar desafios 

de saltos. 

 

 

       

 

 

Segunda -

feira 

(20/04) 

Aula 1: FOA ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Ling. Port.  Delvania Retomada com as 

palavras com a 

consoante b B e leitura.. 

*Fazer a leitura de 

palavras com a 

consoante b B. 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* ******************* 

Aula 3: Ling. Port. - Delvania Retomada com as 

palavras com a 

consoante b B e leitura. 

*Fazer a leitura de 

palavras com a 

consoante b B. 

Depois, poderá 

escrever, pois 

teremos ditado dia: 

21/04. 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* ******************* 

Aula 4:  Mat. - Delvania Juntar, organizar, 

colecionar 

Fazer a leitura da 

página  52 Bernoulli 

matemática.  

Fazer as atividades da 

página  53 Bernoulli 

matemática.  

Vídeo explicativo sobre os 

numerais ordinais, pela 

professora regente. 

******************* 

Aula 5:  Mat. - Delvania Juntar, organizar, 

colecionar 

Fazer a leitura da 

página  53 Bernoulli 

matemática.  

Fazer as atividades da 

página  54 e 55 Bernoulli 

matemática.  

Vídeo explicativo sobre os 

numerais ordinais, pela 

professora regente. 

******************* 

Aula 6:  Arte - Mayra Artes visuais Vamos aprender a 

desenhar uma linda 

abelha? 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=DGqt_xbvYdI 

Na aula de Arte de hoje, não 

será necessário o envio de 

atividades. Faça o desenho com 

sua família  e divirta-se! 

Segunda-feira, das 13:00 

às 17:30, pelo  ClassApp, 

Whatsapp: 9 8577-4551 e 

e-mail: 

https://www.youtube.com/watch?v=DGqt_xbvYdI
https://www.youtube.com/watch?v=DGqt_xbvYdI
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Assista o vídeo do 

link a seguir e siga o 

passo a passo. 

 mayraluzzibio@gmail.com

. 

       

Terça -

feira 

(21/04) 

Aula 1: Ling. Port.  Delvania Retomada com as 

palavras com a 

consoante b B e leitura. 

*Fazer a leitura de 

palavras com a 

consoante b B e se 

preparar para o 

ditado de palavras. 

 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* ******************* 

Aula 2: Ling. Port.  Delvania Retomada com as 

palavras com a 

consoante b B. 

Ditado de palavras. Poderá ser feita em folha 

sulfite. 

Áudio da professora, ditando as 

palavras. 

Poderá enviar para o 

aplicativo ClassApp. 

       

 

Quarta -

feira 

(22/04) 

Aula 1: FOA ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Ling. Port.  Delvania Vogais, alfabeto e família 

do BB. 

Responder as 

atividades  pelo 

google Forms. 

******************* Google forms. Enviar para Google forms. 

Aula 3: Ling. Port. Delvania Vogais, alfabeto e família 

do BB. 

Responder as 

atividades  pelo 

google Forms. 

******************* Google forms. Enviar para Google forms. 

Aula 4 e aula 5:  História - 

Delvania 

As regras de sua família. Leitura do texto, na 

página 42. 

Atividades no Bernoulli de 

geografia/história, na 

página 43. 

******************* ******************* 

Aula 6:  Música - Raquel Conhecendo os sons dos 

instrumentos musicais 

Vamos brincar? 

Como é o som? 

Vídeo Na aula de música de hoje, não 

será necessário o envio de 

atividades. 

Plantão de dúvidas: 

Segunda-feira, das 13:00 

às 17:30, pelo  ClassApp 
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Assistir ao vídeo e 

tentar adivinhar qual 

é o instrumento 

apenas ouvindo o 

som. 

https://www.youtube.com/

watch?v=fwHqfe2i4Eo&feat

ure=youtu.be 

ou  Whatsapp: 

984038724. 

       

Quinta -

feira 

(23/04) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2 e Aula 3: Mat. - 

Delvania 

Números de 0 a 9 

Números ordinais 

Adição 

Responder umas 

Atividades Avaliativa 

pelo google Forms. 

******************* Google forms Enviar para Google forms. 

Aula 4 e Aula 5: Ciências - 

Delvania 

Experimentando Fazer o registro de 

cada passo do seu 

plantio. quando 

concluir, enviar. 

Fazer uma experiência junto 

com a família. Bernoulli  

ciências nas páginas: 22 a 

25. 

******************* Enviar no aplicativo 

ClassApp, quando estiver 

concluído, pois se trata de 

um plantio. 

Aula 6: Ensino Religioso A família Fazer registros com 

desenhos, das ações 

que estão fazendo 

juntos no período de 

isolamento para se 

divertirem. 

Fazer registros com 

desenhos em folha de 

sulfite. 

******************* ******************* 

       

 

 

Sexta -

feira 

(24/04) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Ling. Port. - Delvania Retomada com as 

palavras com a 

consoante b B. 

*Escrever o nome 

dos desenhos. 

*Ditado. (feito pelos 

pais.) 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Realizar, apenas a 

atividade da foto enviada 

pelo whatsApp. 

******************* Enviar no aplicativo 

ClassApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo&feature=youtu.be
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Aula 3 e Aula 4: Geog.  - 

Delvania 

Histórias de família Leitura do texto 

explicativo e 

atividades proposta 

pelo Bernoulli. 

Livro Bernoulli 

geografia/história, nas 

páginas: 44 e 45. 

******************* ******************* 

Aula 5 e Aula 6: Inglês - 

Vitória 

Toys Realização das 

páginas 27, 28 e 29 

do livro que dá 

continuidade aos 

Toys. 

Livro Bernoulli, páginas 27 a 

29 e vídeo disponibilizado 

pela professora. 

Foto das páginas do livro por 

ClassApp ou E-mail com nome e 

turma. 

Prazo: Até segunda-feira, 

27/04 ás 17h30. 

 


