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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 

(18/05) 

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

Aula 2 e 3: Ling. Port.  

 

Aula pelo zoom às 13:00h 

Consoante b,c com 

atividades da apostila. 

 

*Escrever os nome 

próprio. 

*Completar frases. 

*Separar as sílabas. 

*Treino ortográfico. 

Leitura de palavras e 

frases. 

*Apostila enviada para os 

pais. 

*Fazer as atividades da foto 

enviada pelo whatsApp. 

Aula pelo ZOOM às 13:00h E-mail: 

delvaniacampelo10@gamil.

com 

Celular: 996995631 

ou pelo aplicativo ClassApp 

Aula 4:  Matemática Formas e cores, formas 

geométricas. Estudar 

pela apostila e pelo livro 

Bernoulli Matemática 

nas páginas: 61, 62, 64 e 

65. 

Colorir as formas 

geométricas, 

observando cores e 

formas. 

*Apostila enviada para os 

pais. 

*Fazer as atividades da foto 

enviada pelo whatsApp. 

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

Aula 5: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

Maratona literária. 

“O leão e o Rato.” 

*Assistir ao vídeo e 

responder as questões. 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno) 

******************* Após responder as atividades 

no link Google Forms enviar. 

Google Forms 

15h30 às 17h 

mailto:delvaniacampelo10@gamil.com
mailto:delvaniacampelo10@gamil.com
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Aula 6:  Música - Raquel 17h Qual é a música? Desafio para 

descobrir qual é 

música. 

Link do vídeo que será 

disponibilizado no dia da 

aula. 

Cada aluno deverá gravar um 

vídeo tentando descobrir qual é 

a música. 

Enviar o vídeo até o dia 22/05. 

WhatsApp (984038724) e 

classApp da professora. 

       

Terça -

feira 

(19/05) 

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

Aula 2 e Aula 3:Ling. Port.  

Aula pelo zoom, às 13:00h 

Consoante b,c com 

atividades da apostila. 

*Leitura individual de 

palavras e frases. 

*Nesse dia, faremos apenas 

leitura de cada estudante. 

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

Aula 3 e 4: Geografia Brinquedos e 

brincadeiras: reinventar 

para se divertir. 

Bernoulli de 

Geografia. 

Bernoulli de Geografia, nas 

páginas:63 a 67. 

Vídeo explicativo. ******************* 

Aula 5: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

Atividade avaliativa de 

Matemática, sobre: 

figuras geométricas, 

Adição, família dos 

numerais de 0 , 10, 20, 

vizinhos. Estudar pela 

apostila e pelo livro 

Bernoulli nas páginas: 

61, 62, 64 e 65. 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno) 

******************* Após responder as atividades 

no link Google Forms enviar. 

Google Forms 

15h30 às 17h 

Aula 6: Arte - Mayra - 17h Desenho livre Use a criatividade e 

escolha um tema 

para o seu desenho. 

Se preferir, pesquise na 

internet um tema. 

Não será necessário o envio de 

atividades . 

Pelo whatsapp e pelo 

classApp. 

       

 Aula 1: Matemática 

Aula pelo zoom às 13:00h 

Você sabe marcar o 

tempo? 

Bernoulli de 

matemática. 

Bernoulli de matemática, 

nas páginas: 82 a 86. 

Aula pelo zoom às 13:00h. ******************* 
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Quarta -

feira 

(20/05) 

Aula 2 e aula 3:  História  Diferentes espaços para 

de brincar. 

Bernoulli de história. Bernoulli de história, nas 

páginas: 69 a 71. 

vídeo explicativo. ******************* 

Aula 4: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

Atividade avaliativa de 

Língua Portuguesa, 

sobre: Acróstico, (Pág. 

66, livro de língua 

portuguesa)interpretaçã

o de texto, Pág. 68, livro 

de língua portuguesa) 

Consoante b, c, B, C ( 

Família), separação de 

sílabas, formação de 

frases ou completar 

frases. Estudar pela 

apostila. 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno) 

******************* Após responder as atividades 

no link Google Forms enviar. 

Google Forms 

15h30 às 17h 

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 - 

Pesquisa sobre 

brinquedos antigos 

com os familiares. 

2- Reprodução em 

desenho dos 

brinquedos antigos e 

atuais. 

3- Reflexão sobre a 

evolução dos 

brinquedos. 

1- Material enviado pela 

professora no grupo de 

WhatsApp. 

1- Enviar foto do desenho e 

áudio sobre as diferenças e 

semelhanças encontradas nos 

brinquedos.  

No grupo de WhatsApp 

durante o horário da  aula. 
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Quinta -

feira 

(21/05) 

Aula 1: Ling. Port. Treino ortográfico de 

palavras e frases. 

*Ditado. 

Palavras  retirada da 

apostila enviada para 

os pais. 

Palavras enviadas no grupo 

de whatsApp 

Áudio da professora, ditando as 

palavras. 

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

Aula 2 e 3: Ciências 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Os sentimentos. 

*Partes do corpo. 

Bernoulli de Ciências. Bernoulli de Ciências, nas 

páginas:44 a 46. 

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

Aula 4: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

Atividade avaliativa de 

história/geografia 

sobre: História de 

família ( Pág. 44 e 45 

)Árvore genealógica, ( 

Pág. 49 e 56),  não 

importa a época, o bom 

é ser criança, (pág. 59, 

64 e 65.) 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno) 

******************* Após responder as atividades 

no link Google Forms enviar. 

Google Forms 

15h30 às 17h 

Aula  5 e 6: Inglês - Vitória Parts Of The Body Revisão do que foi 

aprendido até agora 

no capítulo por meio 

do vídeo explicativo 

e repetição das 

palavras. Assistir e 

treinar! 

Link do Vídeo: Em 

construção. 

 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Whatsapp por meio dos 

grupos e ClassApp. 

       

 

Sexta -

feira 

(22/05) 

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

Aula 2 e 3: Matemática.  

Aula pelo zoom às 13:00h 

Atividades sobre: adição 

e família do: o, 10 e 20. 

*Vizinhos. 

*Sequência numérica 

Atividades da 

apostila enviada para 

os pais. 

*Apostila enviada para os 

pais. 

*Fazer as atividades da foto 

enviada pelo whatsApp 

Aula pelo zoom ******************* 
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Aula 4: Ensino Religioso - 

Delvania 

Autoconhecimento. Completar a ficha 

sobre cada 

estudante. 

*Apostila enviada para os 

pais. 

*Fazer as atividades da foto 

enviada pelo whatsApp 

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

Aula 5: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

Atividade avaliativa de 

Ciências, sobre: A 

história das pessoas, ( 

Pág. 34 e 35)  As pessoas 

são diferentes, ( Pág. 36 

e 37) As pessoas do 

Brasil. ( Pág. 41 e 42.) 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno) 

******************* Após responder as atividades 

no link Google Forms enviar. 

Google Forms 

15h30 às 17h 

Aula 6: OPEE – Vitória  

17h00 

Educação Financeira: 

Jogo Verdadeiro ou Falso 

Assistir ao vídeo da 

professora para 

começarmos a 

entender sobre 

educação financeira. 

 

Link para o vídeo: Em 

construção. 

 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Whatsapp por meio dos 

grupos e ClassApp. 

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

 


