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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 

(15/06) 

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

Aula 2 e 3: Ling. Port. 

Aula pelo zoom às 1300h. 

*Introdução ao f F. *Atividades da 

apostila enviada para 

os pais. 

*Atividades da apostila 

enviada para os pais. 

*Foto da atividade, será 

enviada pela professora. 

Não é necessário a  devolutiva.. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 4 e 5:  Matemática 

Aula pelo zoom, às 14h40. 

*É hora de tirar, juntar e 

colecionar. 

*Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 106 a 109 e 111 a 

113. 

Não é necessário a devolutiva.. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 6: Música – Raquel 

 Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

O que é  música para 

você? 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno) 

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

no link Google Forms enviar. 

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

       

 

Terça -

feira 

(16/06) 

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

Aula 2 e 3 e Aula 3:Ling. 

Port.  

Aula pelo zoom às 13:00h 

*Estudo da escrita. *Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 105 e 108 e 111 a 

113. 

Não é necessário a  devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 
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Aula 4 e 5: Geografia 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Você e a comunidade 

em que vive. 

*Mudanças de moradia. 

*Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 106 a 111. 

Não é necessário a  devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 6: Arte – Mayra 

Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

As sensações da Arte Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno). 

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

no link Google Forms enviar. 

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

       

 

Quarta -

feira 

(17/06) 

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

Aula 2 e 3: Matemática 

Aula pelo zoom às 13:00. 

*É hora de tirar, juntar e 

colecionar. 

*Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 114 a 119. 

Não é necessário a devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 4 e 5:  História 

Aula pelo zoom às 14h40.  

*Mudanças de moradia. 

(continuação) 

*Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 112 a 115. 

Não é necessário a devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 6: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

*Crianças de outras 

culturas. - páginas: 83 e 

84. 

*Toda criança tem 

direito a moradia. 

Páginas: 88 a 90.    

De que são feitas as 

moradias? - Páginas: 94. 

*condições básicas de 

moradia. - Página: 104. 

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno). 

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

no link Google Forms enviar. 

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

Momento Bernoulli   Acesso a Plataforma 

Meu Bernoulli 

https://meu.bernoulli.com.

br/ 

Realizar a atividade enviada 

pela professora. 

Acesso qualquer horário. 

https://meu.bernoulli.com.br/
https://meu.bernoulli.com.br/
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Acessar a ilha:  Energélia  ( 

ciências)  

Capítulo,  01 desafio 02. 

Responder às cinco questões. 

       

 

Quinta -

feira 

(18/06) 

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

Aula 3 e 3: Ling. Port. 

Aula pelo zoom às 13:00h. 

*Estudo da escrita. 

*Um jeito bom de ler e 

escrever. 

*Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 114  e 115. E nas 

páginas: 116 a 119. 

Não é necessário a devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 4 e 5: Ciências 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Cuidando da saúde. *Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 60 a 63. 

Não é necessário a devolutiva.  

Aula  6: Inglês - Vitória 

Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

Parts of the Body 

and Family Members 

Atividade Avaliativa 

sobre esses dois 

temas feita pelo 

Google Forms. 

Link será enviado 

pelo ClassApp e 

Whatsapp. 

Livro Bernoulli e vídeos 

enviados anteriormente 

(disponíveis no canal do 

Colégio Ágora) 

Responder o formulário do 

Google Forms que 

corresponderá a atividade 

avaliativa de Língua Inglesa. 

ClassApp e Whatsapp.  

       

 

Sexta -

feira 

(19/06) 

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

Aula 2 e 3: Líng. Port. 

Aula pelo zoom às 13:00h. 

*Por dentro do gênero. *Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 120 a 126. 

Não é necessário a devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 4 e 5: Matemática. 

Aula pelo zoom às 14h40. 

*Juntar e acrescentar, 

tirar e diminuir! 

*Atividades no 

Bernoulli. 

*Atividades no Bernoulli, 

páginas: 120 a 124. 

Não é necessário a devolutiva. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 
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Aula 6: Atividade Avaliativa  

Google Forms – 15h30 

*família silábica da s 

consoantes: b, c, d. 

*separação de sílabas. 

*Formação de palavras. 

Estudar pelo livro nas 

páginas: 112, 113, 118, 

122 e 125.  

Atividade enviada 

pelo  Google forms. 

(Não será necessário 

copiar no caderno). 

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

no link Google Forms enviar. 

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

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

 


