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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 

(27/04) 

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

Aula 2 e  3: Ling. Port. - 

Luciana 

Texto com informações 

curiosas e divertidas. 

 

Dicionário: que livro é 

esse? 

Leitura e interpretação do 

texto. Páginas 79 e 80, até a 

atividade C. 

Observação da página do 

dicionário; atividades 

escritas. Páginas 84 a 86. 

Vídeo do texto.  

Páginas 79 e 80. 

Aula Online Sistema Bernoulli 

https://www.youtube.com/watch?

v=DnJR3J1vLs8&feature=youtu.be 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Registro das atividades. 

Whatsapp. 

ClassApp. 

Aula  4 e  5:  Ciências - 

Luciana 

A estrutura das plantas: 

raiz, caule e folha. 

Textos explicativos, 

observação de imagens, 

atividades. Páginas 73, 74, 

75 e 78.. 

Vídeo explicativo. 

Vídeo “Germinação do feijão no 

algodão” 

.https://www.youtube.com/watch

?v=vJCYDAT8xN8&t=55s 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Whatsapp. 

ClassApp. 

Aula 6:  Música - 

Raquel 

Música, ritmo e tempo. Assistir ao vídeo. Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=lNFP9i0ViFA&feature=youtu.be 

Na aula de música, não será 

necessário o envio da atividade, 

porém, se alguém conseguir e 

quiser, pode mandar o seu vídeo 

pelo classApp ou pelo whatsApp. 

Via classApp ou 

whatsApp 

(984038724) 

 Aula 1: Atividades do 

dia 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DnJR3J1vLs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DnJR3J1vLs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vJCYDAT8xN8&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=vJCYDAT8xN8&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=lNFP9i0ViFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lNFP9i0ViFA&feature=youtu.be
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Terça -

feira 

(28/04) 

Aula 2 e 3: 

Matemática - Taís 

História do relógio / As 

horas no relógio de 

ponteiros 

Leitura das explicações. 

Páginas 100 e 101. 

Confecção de um relógio de 

ponteiros e realização da 

brincadeira proposta 

(sugestão de atividades). 

Páginas 101 e 102. 

Realização das atividades. 

Página 103. 

Vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?

v=6HoazWMP-_E 

Não será necessário o envio de 

fotos da confecção do relógio de 

ponteiros e da realização da 

brincadeira. 

Registro das atividades da página 

103 (foto). 

WhatsApp 

ClassApp 

Aula 4 e 5: História - 

Taís 

Diversão em família   Leitura e compreensão de 

textos e atividades escritas. 

Páginas 74, 75, 76 e 77. 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?

v=s48phnrkZ5w 

Registro das atividades. (Fotos) WhatsApp 

ClassApp 

Aula 6: Arte - Mayra Desenho Vamos desenhar uma 

tartaruga?  

Siga as dicas do vídeo! 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=rQWeAnmKtj0 

Na aula de Arte de hoje, não será 

necessário o envio de atividades. 

Via ClassApp e 

Whatsapp 9 8577-

4551 

       

 

Quarta -

feira 

(29/04) 

Aula 1: Ed. Fís. – Rita 

Paula 

Dança no contexto 

comunitário e regional. 

1- Orientações e 

direcionamento por meio 

do aplicativo zoom. 

2- Brincadeira de mão 

(cantiga de palmas) 

1- Reunião por meio do zoom às 

13:00h às 13:40h. 

2- Vídeo encaminhado por 

WhatsApp e ClassApp. 

Na aula de hoje, não será 

necessário o envio de atividades. 

Via ClassApp e 

WhatsApp 

(61)999396-1913 

Aulas 2 e 3: Geografia  

- Luciana 

Famílias. Atividades escritas. Páginas 

85, 86, 87 e 88. 

Vídeo explicativo. Registro das atividades. (Fotos) WhatsApp 

ClassApp 

Aula 4: Ling. Port. - 

Luciana 

Letras O ou U. Palavras na teia. Quando se 

usa O ou U no final da 

palavra. Páginas 87 e 88. 

Aula pelo zoom, às 16:00 H. Não é necessário mandar foto 

das atividades. 

WhatsApp 

ClassApp 

https://www.youtube.com/watch?v=6HoazWMP-_E
https://www.youtube.com/watch?v=6HoazWMP-_E
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=rQWeAnmKtj0
https://www.youtube.com/watch?v=rQWeAnmKtj0
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Quinta -

feira 

(30/04) 

Aula 1: Atividades do 

dia 

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

Aula 2 e Aula 3: 

Matemática - Taís 

As horas no relógio de 

ponteiros 

Realização das atividades. 

Páginas 104, 105, 106. 

Confecção de dois sólidos 

geométricos, com 

orientações na página 107 

(sugestão de atividade). 

Vídeos explicativos. Registro das atividades. (Fotos) 

Não será necessário o envio de 

fotos da confecção dos dois 

sólidos geométricos. 

WhatsApp 

ClassApp 

Aula 4: Ling. Port. - 

Luciana 

Ortografia - Letras O e U. 

Leitura. 

Palavras escritas no caderno 

de ortografia. 

Escolher um livro literário e 

ler um pequeno trecho 

deste livro. Fazer o vídeo da 

leitura. 

Ficha ortográfica enviada pela 

professora. 

Explicação através de vídeo. 

Registro das atividades. (fotos) 

Vídeo. ( 04/05) 

Whatsapp. 

ClassApp. 

Aula 5 e 6:  Inglês - 

Vitória 

My Preferences  Realização das atividades 

das páginas 36, 37 e 38 para 

início da abordagem das 

preferências em Inglês. 

Assistir ao vídeo dos Toys em 

inglês:https://www.youtube.com/

watch?v=RjRbX4UTOG8 

Observar os brinquedos da página 

37. 

E o vídeo explicativo de cada 

exercício, elaborado pela 

professora: link em construção. 

Realizar os exercícios mas nada 

deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

 Não é necessário mandar foto 

das atividades. 

Whatsapp: 13h ás 

17h30  

e ClassApp 

       

Sexta -

feira 

(01/05) 

F E R I A D O ************** ************* ************** ************** ************** 

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
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