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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 

(01/06) 

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

Aula 2 e 3: Ling. Port. 

Aula pelo zoom às 13:00h. 

*Leitura de palavras. 

*Por dentro do texto. 

*Leitura de palavras 

com as consoantes: 

b, c e d. 

*Atividades no 

Bernoulli, páginas: 94 

a 96.. 

*Livro Bernoulli nas páginas: 

94 a 96. 

Aula pelo zoom às 13:00h. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 4 e 5:  Matemática 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Hora de aprender 

sobre os sólidos e as 

figuras planas. 

*Atividades no 

Bernoulli, páginas: 

100 a 103. 

*Livro Bernoulli nas páginas: 

100  a 103. 

Aula pelo zoom às 14h40.. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 6:  Música - Raquel 

16h20 

Vamos cantar “Hakuna 

Matata”? 

Hakuna Matata é 

como Timão e 

Pumba dizem, “não 

há problema”. 

É uma música muito 

alegre que faz parte 

da trilha sonora do 

filme: “O Rei Leão”. 

Aprenderemos as 

notas desta linda 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=7HcgPN2SggE&fea

ture=youtu.be 

Na aula de música, não será 

necessário o envio de atividade, 

apenas, assistir ao vídeo. 

Via classApp ou whatsApp 

(984038724) 

https://www.youtube.com/watch?v=7HcgPN2SggE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HcgPN2SggE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HcgPN2SggE&feature=youtu.be
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música na flauta 

doce! 

Momento Bernoulli - 17h  Acesso a Plataforma 

Meu Bernoulli 

https://meu.bernoulli.com.

br/ 

Realizar a atividade enviada 

pela professora. 

Acesso qualquer horário a 

partir das 17H. 

       

Terça -

feira 

(02/06) 

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

Aula 2 e 3 e Aula 3:Ling. 

Port.  

Aula pelo zoom, às 13:00h 

*Por dentro do texto. 

*Caligrafia 

*Atividades no 

Bernoulli, páginas: 97 

a 99. 

 

*Livro Bernoulli nas páginas: 

97  a 99. 

Atividades da apostila, foto 

enviada pela professora. 

Aula pelo zoom às 13:00h. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 4 e 5: Geografia 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Brincadeiras antigas e 

atuais. 

*Toda criança tem 

direito a uma moradia. 

*Atividades no 

Bernoulli, páginas: 84 

a 85. 

Bernoulli, páginas: 84 

a 89. 

*Livro Bernoulli nas páginas: 

84  a  89. 

 

Aula pelo zoom às 14h40. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 6: Arte - Mayra - 16h20 A arte da brincadeira Responder o 

formulário no google 

forms. 

O link será enviado via 

ClassApp e grupo de 

Whatsapp. 

*********************** Via ClassApp e Whatsapp. 

Momento Bernoulli - 17h  Acesso a Plataforma 

Meu Bernoulli 

https://meu.bernoulli.com.

br/ 

Realizar a atividade enviada 

pela professora. 

Acesso qualquer horário a 

partir das 17H. 

       

 

Quarta -

feira 

Aula 1 e 2: Matemática 

Aula pelo zoom, às 13:00h 

*Atividades para fixação 

dos numerais, vizinhos e 

sequência numérica. 

*Na apostila enviada 

para os pais. 

*Na apostila enviada para 

os pais. 

*Foto enviada pela 

professora. 

Aula pelo zoom às 13:00h Via ClassApp e Whatsapp 

https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
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(03/06)  

Aula 3 e aula 4:  História  

Aula pelo zoom, às 14h40. 

*Lar, doce lar: Espaço da 

casa. 

*Atividades no livro 

Bernoulli, páginas: 90 

a 93. 

*Livro Bernoulli, páginas: 90 

a 93. 

Aula pelo zoom às 14h40. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 5 e Aula 6: Ed. Fís. Rita 

Paula 16h20 às 17h40 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional. 

1- Transformação 

histórico-cultural 

presente nos 

brinquedos da 

cultura popular - 

Áudio explicativo 

sobre jogos de 

tabuleiro. 

2- Introdução a jogos 

de tabuleiro: Jogo 

dos pontinhos. 

1- Material enviado pela 

professora no grupo de 

WhatsApp. 

 

1- Não é necessário envio de 

retorno. 

No grupo de WhatsApp 

durante o horário da  aula. 

       

Quinta -

feira 

(04/06) 

Aula 1 e 2: Ling. Port. 

Aula pelo zoom, às 13:00h 

*Estudo da escrita. *Atividades no livro 

Bernoulli, páginas: 

101 a  104. 

*Livro Bernoulli, páginas: 90 

a 93. 

 

Aula pelo zoom às 13:00h Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 3 e 4: Ciências Aula 

pelo zoom às 14h40. 

*Enviar as atividades 

(por fotos) das páginas: 

50 a 51. (Trabalhinho) 

*Partes do corpo. 

*Atividades no livro 

Bernoulli, páginas: 52 

a  57. 

 

*Livro Bernoulli, páginas:  

52 a 57. 

Aula pelo zoom às 14h40. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula  5 e 6: Inglês - Vitória 

16h20. 

My Family Apresentação dos 

membros básicos da 

família em inglês por 

meio do vídeo 

enviado pela 

professora. 

Vídeo: Link em construção. 

Questões Meu Bernoulli.  

Responder às Questões Meu 

Bernoulli.  

Será enviado um vídeo de como 

encontrar.  

ClassApp e Whatsapp. 
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Responder na 

plataforma Meu 

Bernoulli as 3 

questões disponíveis 

sobre esse conteúdo. 

Momento Bernoulli - 17h IngLês Acesso a Plataforma 

Meu Bernoulli 

https://meu.bernoulli.com.

br/ 

Realizar a atividade enviada 

pela professora. 

Acesso qualquer horário a 

partir das 17H. 

       

 

 

Sexta -

feira 

(05/06) 

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

Aula 2: Líng. Port. 

Aula pelo zoom às 13:00h 

*Atividades sobre: 

famílias já estudadas, 

junção de sílabas e 

formação de palavras, 

ditado mudo. 

*Leitura de palavras e 

frases. 

*Na apostila 

enviadas para os 

pais. 

*Na apostila enviada para 

os pais. 

*Foto enviada pela 

professora. 

 

Aula pelo zoom às 13:00h Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 3 e 4: Matemática. 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Organizar o dia a dia. 

*Figuras planas. 

*Dias da semana, meses 

do ano, família do 30. 

*Atividades no livro 

Bernoulli, páginas: 

104 a  105.. 

*Apostila enviada 

para os pais. 

*Atividades no livro 

Bernoulli, páginas: 104 a  

105. 

Foto enviada pela 

professora da atividade. 

Aula pelo zoom às 14h40. Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 4: Ensino Religioso - 

Delvania 

*Autoconhecimento. *Preencher a ficha 

sobre cada criança. 

*Na apostila enviada para 

os pais. 

*Foto enviada pela 

professora. 

******************* Via ClassApp e Whatsapp 

Aula 6: OPEE – Vitória  

17h00 

Educação Financeira Reflexão sobre os 

resultados do que foi 

respondido no 

Vídeo: Link em Construção. Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Whatsapp ou Classapp. 

https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
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Google Forms da 

semana anterior. 

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

 


