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SEGUNDA-FEIRA - 18/02/19 

PORTUGUÊS(LEITURA): Cartas ao leitor 

REDAÇÃO: Entrevista.  
INGLÊS: UNIT 1  
CLASSE: Português, livro SFB, paginas: 28 a 30. Redação:Correção da 
revisão da semana, entrevista com os alunos de outra sala, copiar no 

rascunho e responder aos questionamentos da pág. 19, em seguida pas-

sar a limpo (depois que for corrigida) no caderno de produção textual. 
Inglês: Atividade fotocopiada.  

PARA CASA: Português,caderno de produção textual, paginas: 16 a 19. 

Redação:Fazer a leitura da pág. 20 do livro de redação (marcha criança
- produção textual) sobre relato pessoal para trabalharmos na prox. au-

la. Inglês:Atividade fotocopiada. 

TERÇA-FEIRA - 19/02/19 

MATEMÁTICA:Pratique mais ( Reforçando conteúdos estudados) 

GEOGRAFIA: As paisagens são transformadas. 
CIÊNCIAS: Respiração dos animais 

HISTÓRIA: A função social da praça. 

CLASSE: Responder páginas: 90 e   91 do livro de Matemática. Ciên-
cias:vídeo e Resolução da pág. 218. História:Página 141 do livro de 

História. Geografia:  Exploração do texto das páginas 184 à 185 e 

atividades das páginas 186 e 187.  
 PARA CASA: Resolução páginas: 92 e 93 do livro de Matemática. Ci-

ências:Resolução das pág. 306 a 308( até a 9 questão). História: Ati-

vidade copiada. Geografia: Páginas 296 até a questão 8 da página 298 
do livro. 

QUARTA-FEIRA –20/02/19 

CALIGRAFIA E GRAMÁTICA: variação regional de vocabulário   

REDAÇÃO: Relato pessoal: Mauricio de Sousa fala sobre a criação do 
personagem “Bidu”.  

INGLÊS: UNIT 1 

CLASSE: Gramática, livro páginas: 31 a 33. Redação: Leitura silencio-
sa e coletiva sobre “relato pessoal: Mauricio de Sousa fala sobre a cria-

ção do personagem “Bidu”. (Págs. 24), fazer o rascunho da pág. 27 do 

livro de redação (Marcha criança- produção textual) sobre o seu relato 

pessoal. Inglês: Livro, páginas: 9 e 10.  
 

QUINTA-FEIRA - 21/02/19 

MATEMÁTICA: Adição e subtração.  

GEOGRAFIA:Onde está o rio ? 
CIÊNCIAS:Alimentação dos animais.                

ARTE:primeiro e segundo plano da imagem 

CLASSE: Vídeos: Matemática Sem Segredos - Adição/ subtração parte 
1 e páginas: 94 a 97 d0 livro de Matemática. Arte:  identificar os pla-

nos na imagem. Ciências:Vídeo e Resolução das pág. 219 do livro e 309 

do livro PLUS de Ciências. Geografia: Páginas 188 e 189 do livro de 
Geografia.        

PARA CASA: Resolução páginas: 98 e 99 do livro de Matemática. Ar-

te:recriar a obra de Leornado da Vinci-  Monalisa. Ciências: Atividade 
copiada no caderno. Geografia:Páginas 298 até a questão 12 do livro. 

SEXTA-FEIRA - 22/02/19 

MATEMÁTICA:Vamos jogar ( Fazendo quinze )  

VALORES:Amar é uma arte.    
ORTOGRAFIA:Ch, lh, nh e li e encontro vocálico 

HISTÓRIA: Para ler e escrever melhor – A mulher e seu lugar no espaço 

público  
CLASSE:  Leitura das regras para compreensão  do jogo e responder pá-

gina: 101 e  correção do para casa de Matemática. Ortografia:24 a 27 

SFB. Valores: vídeo, Leitura e Resolução das pág. 15 e 16 do livro ( De 
mãos dadas).  História: Exploração do texto da página 142 e atividade 

da página.   

PARA CASA: Revisão  Semanal. Valores: Livro de mãos dadas, pági-
nas:Resolução da pág. 17. História: Páginas 144 e 145. 

PARA CASA: Gramática, livro páginas: 34 e 35 do livro Marcha Criança. 

Redação:Reescrever o seu relato pessoal no caderno de produção de 

texto da pág. 05 (final do livro) de redação (marcha criança- produção 
textual). 


