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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 

(08/06) 

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

Aula 2 e 3: Ling. Port. 

Aula pelo zoom às 13:00h. 

 

*Ditado maluco *Faremos um ditado 

maluco onde cada 

estudante, fará a 

leitura de palavras 

com as consoantes b, 

c e d. 

Apostila enviada para os 

pais. 

*Foto enviada pela 

professora no grupo 

whatsApp. 

Aula pelo zoom às 1300h. No grupo de whatsApp e 

pelo aplicativo classApp. 

Aula 4 e 5:  Matemática 

Aula pelo zoom às 14h40. 

 

*Hora de aprender 

sobre os sólidos e as 

figuras planas. 

(Continuação)  

*Atividades da apostila. 

*Atividades no livro 

Bernoulli. 

*Atividades sobre: 

vizinhos, família do 

numeral 30. 

Bernoulli nas páginas: 104 a  

105. 

*Apostila enviada para os 

pais.  

*Foto enviada pela 

professora no grupo 

whatsApp. 

Aula pelo zoom às 14h40. No grupo de whatsApp e 

pelo aplicativo classApp. 

Momento Bernoulli   Acesso a Plataforma 

Meu Bernoulli 

https://meu.bernoulli.com.

br/ 

Realizar a atividade enviada 

pela professora. 

Acessar a ilha: Verbóxia  (língua 

portuguesa): 

*Leitura e escrita do dia a dia. 

Acesso qualquer horário. 

https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
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Capítulo 1, DESAFIO 02. 

*Responder as 10 questões. 

       

Terça -

feira 

(09/06) 

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

Aula 2 e 3 e Aula 3:Ling. 

Port.  

*Atividade da apostila. 

*Leitura individual. 

*Ditado de palavras. 

*Leitura de palavras 

com a consoante: b, 

c e d. 

Apostila enviada para os 

pais. 

*Foto enviada pela 

professora no grupo 

whatsApp. 

Aula pelo zoom às 1300h. No grupo de whatsApp e 

pelo aplicativo classApp. 

Aula 4 e 5: Geografia *As primeiras Moradias. 

*De que são feitas as 

moradias? 

*os profissionais da 

Construção 

*Atividades no livro 

Bernoulli. 

Bernoulli nas páginas: 94 a 

97. 

Aula pelo zoom às 14h40. No grupo de whatsApp e 

pelo aplicativo classApp. 

Momento Bernoulli   Acesso a Plataforma 

Meu Bernoulli 

https://meu.bernoulli.com.

br/ 

Realizar a atividade enviada 

pela professora. 

Acessar a ilha:  Numérica 

(Matemática): 

*A matemática do dia a dia. 

Capítulo 1, DESAFIO 02. 

*Responder as 10 questões. 

Acesso qualquer horário. 

       

 Aula 1 e 2: Matemática 

Aula pelo zoom às 13:00h. 

*É hora de tirar, juntar e 

colecionar! 

*Atividades no livro 

Bernoulli. 

Bernoulli nas páginas: 106 a 

109.  E: 111 a 113. 

Aula pelo zoom às 1300h.. No grupo de whatsApp e 

pelo aplicativo classApp. 

https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
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Quarta -

feira 

(10/06) 

Aula 3 e aula 4:  História  

Aula pelo zoom às 14h40. 

**Uma casa para cada 

caso. 

*Conhecendo cada 

moradia. 

*Atividades no livro 

Bernoulli. 

Bernoulli nas páginas: 100 a 

102. E 104 e 105. 

Aula pelo zoom às 14h40. No grupo de whatsApp e 

pelo aplicativo classApp. 

Aula 5 e aula 6: Ed. Fís. – Rita 

Paula 

16h20 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional. 

1- Transformação 

histórico-cultural 

presente nos 

brinquedos da 

cultura popular - 

Google Forms 

1- Materiais e áudios  

enviados  pela professora 

no grupo de WhatsApp 

durante a sequência 

didática do dia 20/05 a 

03/06.  

 

1- O envio da atividade através 

do Link Google forms. 

No grupo de WhatsApp 

durante o horário da  aula. 

       

Quinta -

feira 

(11/06) 

Feriado 

Corpus Christi 

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

       

Sexta -

feira 

(12/06) 

Recesso ***************** **************** ******************* ******************* ******************* 

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

 


