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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 

 

 

Segunda -

feira 

(11/05) 

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

Aula 2 e Aula 3: Ling. Port.  

 Aula pelo Zoom, às 13:00h. 

Acróstico e estudo da 

língua. 

Explicação sobre 

acróstico e 

atividades no livro 

em uso Bernoulli. 

Bernoulli, nas páginas: 66 a 

77 

Aula pelo Zoom. delvaniacampelo10@gmail.

com 

Celular:996995631, grupo 

whatsApp ou pelo aplicativo 

ClasApp. 

Aula  4 e Aula 5:  

Matemática 

Atividades sobre 

numerais, numerais 

ordinais  e figuras 

geométricas. 

Atividades no livro 

Bernoulli de 

matemática.. 

Bernoulli, nas páginas: 68 a  

71.  

Vídeo explicativo, enviado pela 

professora.. 

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

Aula 6:  Música - Raquel 17h Notas musicais Assistir ao vídeo. 

Por que existem as 

notas musicais? 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=OmiYx12oVu8&fe

ature=youtu.be 

Na aula de música de hoje, não 

será necessário o envio da 

atividade. 

 

Via classApp ou whatsApp 

(984038724) 

 

       

Terça -

feira 

(12/05) 

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

Aula 2 e Aula 3:Ling. Port.  

Aula pelo Zoom às 13:00h.  

Consoantes: c, C, b, B, 

leitura de palavras e 

frases. 

Leitura de palavras 

com as consoantes b 

e c. 

******************* Aula pelo Zoom. ******************* 

mailto:delvaniacampelo10@gmail.com
mailto:delvaniacampelo10@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OmiYx12oVu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OmiYx12oVu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OmiYx12oVu8&feature=youtu.be
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Aula 4 e 5: Geografia Não importa a época: O 

bom é ser criança. 

Explicação e 

atividades pelo 

Bernoulli. 

Bernoulli, nas páginas: 56 a 

59.  

Vídeo explicativo, enviado pela 

professora.. 

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

Aula 6: Arte - Mayra - 17h Desenhando pessoas 1 - Assistir a 

animação “O sorriso 

de Monalisa”. 

2 - Escolher uma 

pessoa para 

desenhar. 

3 - Fazer o desenho 

em um papel de sua 

escolha. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=KUNgxf4076E 

Enviar a foto do desenho via 

ClassApp. 

Via ClassApp. 

       

 

Quarta -

feira 

(13/05) 

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

Aula 2: Matemática 

Aula pelo Zoom, às 13:00h. 

Tempo de aprender. Atividades no livro 

Bernoulli de 

matemática.. 

Bernoulli, nas páginas: 72 a 

76. 

Aula pelo Zoom. ******************* 

Aula 3 e aula 4:  História  Ser criança em outros 

tempos. 

Explicação e 

atividades pelo 

Bernoulli. 

Bernoulli, nas páginas: 60 

63. 

Vídeo explicativo, enviado pela 

professora.. 

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

Aula 5 e Aula 6: Ed. Fís. Rita 

Paula 16h20 às 17h40 

1- Danças do contexto 

comunitário e regional. 

1- Pesquisa sobre 

brincadeiras 

cantadas: investigar 

com os pais e 

familiares mais 

velhos quais 

brincadeiras 

cantadas faziam na 

infância (brincadeiras 

de bate mão, rodas 

1- Material enviado pela 

professora no grupo de 

WhatsApp.  

1- Vídeo apresentando a 

brincadeira cantada. 

Pelo grupo de WhatsApp.  

https://www.youtube.com/watch?v=KUNgxf4076E
https://www.youtube.com/watch?v=KUNgxf4076E
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cantadas, canções de 

pular corda e demais 

brincadeiras rítmicas 

e expressivas. 

2- Reproduzir 

brincadeira com os 

familiares. 

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

Quinta -

feira 

(14/05) 

Aula 1 e 2: Inglês - Vitória 

13H às 14h30 

Aula pelo Zoom, às  

 

Parts of the Body 

Participar da aula do 

Zoom. 

Realizar atividades 

da página 35 e 36. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.u

s/j/74348262449 

 

Livro Bernoulli 

 

Enviar foto da atividade 

realizada pelo aluno por 

ClassApp até 15/05. 

 

Whatsapp 13h-17h40 

ClassApp. 

Aula 3 e 4: Ling. Port.  

Aula pelo Zoom, às 14h40.  

Consoantes: c, C, b, B, 

leitura de palavras e 

frases e atividades. 

*Leitura de palavras. 

*Leitura de frases. 

*Atividades da 

apostila enviada para 

os pais. 

Apostila enviada para os 

pais. 

Fazer as atividades da foto 

enviada pelo whatsApp. 

Aula pelo Zoom. ******************* 

Aula 5 e  6: Ciências  As pessoas do Brasil. Explicação e 

atividades pelo 

Bernoulli. 

Bernoulli, nas páginas: 41 a 

43. 

Vídeo explicativo, enviado pela 

professora.. 

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

       

 

Sexta -

feira 

(15/05) 

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

Aula 2 e 3: Ling. Port.  

 Aula pelo Zoom, às 13:00h. 

Histórias… Muitas 

histórias. 

Caligrafia. 

Explicação e 

atividades pelo 

Bernoulli. 

Bernoulli, nas páginas: 78 a 

82 

Aula pelo Zoom 

PDF de atividades de caligrafia. 

******************* 
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Explicar a atividade de 

caligrafia em PDF. 

Aula 4: Matemática Tempo de aprender. Atividades no livro 

Bernoulli de 

matemática.. 

Bernoulli, nas páginas: 77 a 

81.. 

Vídeo explicativo, enviado pela 

professora.. 

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

Aula 5: Ensino Religioso - 

Delvania 

Regra de Ouro: Trata os 

outro como gostas que 

te tratam. 

Principalmente com os 

idosos. 

Explicação sobre 

essas atitudes. 

Atividades de colorir  e 

formação de frases . 

Material em PDF, enviada pela 

professora. 

Vídeo enviado pela professora. 

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

Aula 6: OPEE – Vitória  

17h00 

 Que pedrinha você quer 

ser? 

Roda de conversa 

sobre valores e 

características que 

são importantes para 

conservar e investir. 

 

Assistir ao vídeo reflexão 

proposto pela professora. 

Link em construção. Será 

enviado pelo Classapp no 

dia da aula. 

 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Whatsapp 13h-17h30 

ClassApp 

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

 


