
Agenda 3º Tarde: para 14 de abril

(realizar estas atividades até dia 17 de abril, 6ª feira)

Leia com atenção a agenda do nosso grupo para os próximos dias. 

Algumas lições as  explicações estão na própria  ficha,  para  outras  você

precisará consultar a ficha de orientação.  

Colocamos no final da página, uma tabela com as datas que vocês deverão

terminar as lições e pedir para um adulto nos encaminhar.

Matemática: 

● Caderno  de  Matemática:  operações de  adição,  subtração  e

multiplicação (ver ficha de orientação).

● Ficha: Gráficos e tabelas.

● Jogo: Batalha de composição.

                         

Português:

● Apostila de letra cursiva - página 26 e 27 (caso você precise, consulte

a ficha com os nomes dos colegas).

● Ficha para leitura e interpretação de texto: “A fruta sem nome”. 

● Ler a “Lenda da Iara”, retirada do livro “O mundo de Tainá – uma

aventura em Tupituguês”, de Claudia Levay, Companhia das letrinhas
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e  circular  as  palavras  que  deveriam  estar  escritas  com  letra

maiúsculas.

AGENDA

Atividade
Data de entrega da atividade

realizada

MAT - Caderno: operações. 17 de abril

MAT - Ficha: Gráficos e tabelas 17 de abril

MAT - Jogo: Batalha de composição ---------

LP - Apostila de cursiva – páginas 26 e 27 17 de abril

LP - Ficha para leitura e interpretação de texto: 
“A fruta sem nome”.

17 de abril

LP - Leitura e correção: “Lenda da Iara”.   17 de abril
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