
Planejamento de atividades específicas

Quarta-feira
dia 15/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário: Apostila de Língua Portuguesa (ortografia, pontuação, acentuação e 
gramática - consulta), vídeo sobre correção da página 8 e estojo.

Orientações de estudo:
          
-  Assista ao vídeo enviado sobre a página 8 da apostila de ortografia.
- Corrija os erros que encontrar (principalmente de ortografia);
- Faça a página 9. 

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Ortografia
Uso do L ou do U a depender da palavra, reconhecendo o uso de “U” nas terminações verbais

Data prevista de entrega: 17/04 (6ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Caderno de Matemática; estojo.

Orientações de estudo: 

-  Abra  seu caderno  e  faça um traço  colorido  para  separar  a  atividade  anterior  desta,  então
coloque a data de hoje, a pauta: “4 operações” e o título: “Stop de subtração”;

- Estou mandando o quadro de stop, mas vocês podem copiá-lo no caderno ou fazer em folhas
avulsas e colar;
- ATENÇÃO: 

● Mesmo que você faça esta atividade com outros colegas ou com algum parente, só colem
no caderno a atividade de vocês, para que eu saiba qual é a de vocês e qual não é; 

● Minha  dica  é  que  escolham  alguns  números  (acima  de  500  para  não  dar  número
negativo) e que sorteiem estes números para então fazer o stop;

● Outra coisa é que nesta tabela eu coloquei uma determinada quantidade de números
para vocês sortearem, mas vocês podem colocar mais linhas para poder brincar mais;

● Lembrem de responder à caneta (de uma cor) e corrigir de caneta (de outra cor) para que
eu possa saber as contas que vocês acertaram e quais erraram. 



O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Operações
Utilizar corretamente o algoritmo e resolver as operações apresentadas; podendo também ter 
apoio do cálculo mental.

Data prevista de entrega: 17/04 (6ª feira) 

Matéria: Geografia

Material necessário: Caderno de Geografia, texto enviado e estojo

Orientações de estudo:

- Abra seu caderno e faça um traço colorido para separar a atividade anterior desta, então
coloque a data de hoje, a pauta: “História de São Paulo” e o título “Documentário - Entre
rios”;

- Leia  o  texto  enviado  e  faça  um registro  no seu  caderno  sobre  o  que  entendeu  dos
materiais (tanto o vídeo quanto o texto)

- Se  for  necessário  e  quiser  refrescar  a  memória,  reveja  o  vídeo  "ENTRE  RIOS"  -  a
urbanização de São Paulo

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: História de São Paulo
Reconhecer a importância dos rios na história de São Paulo percebendo os cuidados que 
existiam e os que existem atualmente

Data prevista de entrega:  17/04 (6ª feira) 

Quinta-feira
dia 16/04

Matéria: Língua Portuguesa

Material necessário:  Apostila de Língua Portuguesa (gêneros do discurso e produção de texto),
estojo e jornal.

Orientações de estudo:

https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc
https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc


          
- Fazer a página 21, exercícios 1 e 2, grifando as informações mais importantes do texto que 
aparece sobre LEAD (que fica entre os dois exercícios).

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Estudo de gênero - notícia
Reconhecer o que é o lead da notícia e suas características.

Data prevista de entrega: 22/04 (4ª feira) 

Matéria: Matemática

Material necessário: Caderno de Matemática, apostila de matemática (para consulta) e estojo.

Orientações de estudo: 

-  Abra  seu caderno  e  faça um traço  colorido  para  separar  a  atividade  anterior  desta,  então
coloque a data de hoje, a pauta: “Números racionais” e o título: “Frações de quantidade”;

- Lembrando dos problemas que resolvemos em momentos anteriores na apostila (páginas 23 -
26, 28 e 29,42 - 45), vamos calcular algumas outras frações de quantidade.

- Escreva no seu caderno, abaixo do título:

1) Calcule as frações de quantidade abaixo:

a)  de 30 =⅕ de 30 =
b) 2/8 de 48 =
c) 7/9 de 81 = 
d) 3/6 de 200 = 
e) 3/10 de 450 = 
f) 5/20 de 600 =
g) 12/30 de 300 =

2)  Conte,  com suas palavras  qual  estratégia  você usa para descobrir  as frações
indicadas.

- Responda com bastante capricho, depois farei uma socialização com as respostas de vocês!
  

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Números Racionais
Calcular os valores das frações de quantidade

Data prevista de entrega: 22/04 (4ª feira) 

Matéria: História

Material necessário: Caderno de História, vídeo enviado e estojo.

Orientações de estudo:



- Abra  seu  caderno  nas  atividades  anteriores  e  acompanhe  o  vídeo  para  rever  suas
respostas e registros.

- Faça as alterações necessárias para que suas anotações fiquem completas.
- Em caso de dúvida compartilhe conosco para que saibamos o que precisamos conversar

mais nos próximos vídeos. Também gostaria de receber as opiniões de vocês: gostaram
do vídeo? Nos conte!

O que esperamos com esta atividade: 

Conteúdo previsto: Revolução Francesa
Correção e revisão de conteúdo.

Data prevista de entrega:  22/04 (4ª feira) 

Sexta-feira
dia 17/04

Matéria: Língua Portuguesa

Proposta de Leitura:

   Essa semana eu queria que vocês se propusessem a me enviar um relato ou um vídeo, ou um 
desenho do livro que vocês estão lendo. Algumas crianças já me enviaram alguns desenhos, 
mas estou escrevendo essa proposta para que aqueles que ainda não mandaram, mandem.
   Ah, e como de costume, esse é um dia para vocês reservarem um tempo para a leitura, mas 
desta vez não estipularei tempo. Leitura livre.

Boa leitura!

Matéria: Matemática

Material necessário: Apostila de Matemática; estojo.

Orientações de estudo: 

-  Fazer página 49

O que esperamos com esta atividade:

Conteúdo previsto: Problemas com números racionais
Reconhecer como construir as frações a partir das informações dos problemas

Data prevista de entrega: 23/04 (5ª feira) 

Observação: 



   Essa semana, na 6ª feira, às 14:00, teremos nossa segunda videochamada. Estamos com
muita saudade de todxs e é muito importante que possam participar deste encontro, até porque é
meu aniversário (Dan) e será muito (muito mesmo) bom para mim estar com todxs vocês! Será
mais uma oportunidade de nos revermos e matar um pouquinho das saudades. 
     Esperamos por vocês!

     Beijos,

     Dan e Gabi


