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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 

(25/05) 

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

Aula 2 e 3: Ling. Port.  

Aula pelo Zoom, às 13:00h. 

*Introdução a 

consoante d D. 

*D maiúsculo e 

minúsculo. 

*Família do d. 

*Junção de sílabas e 

formação de 

palavras. 

*Material enviado para os 

pais. 

*Foto da página a ser feita , 

enviada pela professora. 

Aula pelo zoom,às 13:00h Via whatsApp, via clasApp. 

Aula 4 e 5:  Matemática 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Família do 30. 

*`Problema não é 

problema. 

 

Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas:89  a 91. 

*Material enviado para os 

pais. 

*Foto da página a ser feita , 

enviada pela professora. 

*Livro Bernoulli de 

matemática, nas  páginas: 

89 a 91. 

Aula pelo zoom,às 14h40. ******************* 

Aula 6:  Música - Raquel 17h Qual é a música? Faremos uma 

atividade no Google 

Forms sobre o vídeo 

QUAL É A MÚSICA? 

Vídeo enviado no dia 

18/05.. 

Responder ao formulário no 

Google Forms. 

Pelo whatsApp ou  classApp. 
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Terça -

feira 

(26/05) 

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

Aula 2 e 3 e Aula 3:Ling. 

Port.  

Aula pelo zoom, às 13:00h 

*Consoante d, D, 

fixando com atividades 

e leitura. 

*Completar as 

palavras com d D e 

escrever novamente. 

*Leitura de palavras 

e frases 

*Material enviado para os 

pais. 

*Foto da página a ser feita , 

enviada pela professora. 

Aula pelo zoom,às 13:00h ******************* 

Aula 4 e 5: Geografia 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Crianças de outras 

culturas. 

Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas: 73 a 77. 

*Livro Bernoulli de 

geografia/História, nas 

páginas:  73 a 77. 

Aula pelo zoom,às 14h40. ******************* 

Aula 6: Arte - Mayra - 17h Qual é a minha arte? Responder o 

questionário do 

google forms. 

O link será enviado via 

Whatsapp e Classapp. 

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

       

 

Quarta -

feira 

(20/05) 

Aula 1 e 2: Matemática 

Aula pelo zoom, às 13:00h 

*Construindo a ideia de 

dezena. 

Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas: 92 a 95.. 

*Livro Bernoulli de 

Matemática, nas páginas:  

92 a 95.. 

Aula pelo zoom,às 13:00h ******************* 

Aula 3 e aula 4:  História  

Aula pelo zoom, às 14h40. 

*Amarelinha. 

Brincadeira antiga, mas 

que brincamos até hoje. 

 

Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas: 79 a  82. 

*Livro Bernoulli de 

geografia/História, nas 

páginas:  79 a 82. 

Aula pelo zoom,às 14h40. ******************** 

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 

1- Material enviado pela 

professora no grupo de 

WhatsApp. 

2- Apostila de sugestão de 

brinquedos construídos com 

materiais alternativos. 

1- Enviar foto do brinquedo e 

áudio sobre como brincar com 

ele. 

No grupo de WhatsApp 

durante o horário da  aula. 
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sobre evolução dos 

brinquedos 

2- Criar um 

brinquedo com 

materiais 

alternativos.. 

       

Quinta -

feira 

(21/05) 

Aula 1 e 2: Ling. Port. 

Aula pelo zoom, às 13:00h 

*histórias… Muitas 

histórias. 

Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas:  84 a 88. 

*Livro Bernoulli de Língua 

Portuguesa, nas páginas:  84 

a 88. 

Aula pelo zoom,às 13:00h ******************* 

Aula 3 e 4: Ciências Aula 

pelo zoom às 14h40. 

*Partes do corpo. Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas:  52 a 56.. 

*Livro Bernoulli de ciências, 

nas páginas:  52 a 56. 

Aula pelo zoom,às 14h40. *********************** 

Aula  5 e 6: Inglês - Vitória 

Aula no Zoom 16h20. 

 Parts of the Body e 

Family 

Aula para realização 

das páginas 37 e 38 

de partes do corpo e 

introdução do 

conteúdo - Family  

Livro Bernoulli páginas 37, 

38 e 40. 

Aula no Zoom 16h20. 

Link para aula no Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j/

74281992559?pwd=aTBMM

GJHSkJpVFpaNDd4YmZSdUd

6dz09 

ID da reunião: 742 8199 

2559 

Senha: vitoria 

 Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Nada deverá ser 

encaminhado pelo aluno. 

 

Plantão de dúvidas pelo 

Whatsapp e ClassApp. 

 

       

 Aula 1: Atividades do dia ***************** **************** ******************* ******************* ******************* 
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Sexta -

feira 

(22/05) 

Aula 2: Líng. Port. 

Aula pelo zoom às 13:00h 

Texto: João e Maria 

*Caligrafia 

*Interpretação do 

texto. Bernoulli, nas 

páginas: 89 a 91, 

*Livro Bernoulli de Língua 

Portuguesa, nas páginas:  89 

a 91. 

*Material enviado para os 

pais. 

*Foto da página a ser feita , 

enviada pela professora. 

Aula pelo zoom,às 13:00h ******************* 

Aula 3 e 4: Matemática. 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Família do 0 a 19. 

*Vizinhos.  

*Completar os numerais. 

*Hora de aprender sobre 

os sólidos  e as figuras 

planas! 

*Apostila enviada 

para os pais. 

 

Atividades no livro 

Bernoulli, nas 

páginas: 97 a 99. 

*Livro Bernoulli de Língua 

Portuguesa, nas páginas:  97 

a 99. 

*Material enviado para os 

pais. 

*Foto da página a ser feita , 

enviada pela professora. 

Aula pelo zoom, às 14h40. ******************* 

Aula 4: Ensino Religioso - 

Delvania 

*Autoconhecimento *Trabalhar a 

identidade da criança 

e registrar o 

crescimento dela, 

através de 

atividades. 

*Material enviado para os 

pais. 

*Foto da página a ser feita , 

enviada pela professora. 

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

Aula 6: OPEE – Vitória  

17h00 

Educação Financeira. O 

que é poupar e o que 

não é? 

Trabalhar o que é 

poupar ou 

desperdício por meio 

das perguntas 

motivadoras. 

Responder ao formulário no 

Google Forms em família. 

 

Link para o Google Forms: 

https://forms.gle/FFGm9sGqC9

U1qZrG7 

Whatsapp ou ClassApp 

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

 


