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Explicação 

Área: Português 

 Data: 31/08/2020 

Em folha impressa ou no caderno, os estudantes devem realizar a leitura individual do 

texto, depois enviar em áudio os comentários sobre os acontecimentos da história. Eles 

realizarão o entendimento do texto. O professor fará as correções e as intervenções, 

através das fotos das atividades e dos áudios. 

Essa atividade será realizada na página 125 do livro didático de Língua Portuguesa.  Os 

estudantes farão a leitura da Tirinha envolvendo o gênero textual: carta.  Eles devem 

observar o lugar em que o personagem se encontra, aonde provavelmente só cheguem 

cartas e haja dificuldade de utilizar outros meios de comunicação. Após os 

questionamentos em áudio, eles responderão as questões propostas. 

Área: Português 

 Data: 01/09/2020 

Na aula de hoje, os alunos fará as atividades nas páginas 126 e 127 do livro didático de 

Língua Portuguesa. Após a leitura compartilhada do gênero textual: carta em áudio e o 

momento da explanação feita pelo professor, os alunos farão a releitura dos trechos da 

carta. Observaram os verbos em destaque e identificaram em cada um dos trechos o modo 

verbal: presente, passado e futuro.  

Área: Matemática 

Data: 01/09/2020 

Em folha impressa ou no caderno, os alunos farão a leitura individual das definições das 

retas paralelas e das retas concorrentes. Eles observarão as retas e suas posições: 

horizontal, vertical e inclinada. O professor responde os questionamentos dos estudantes 

em áudio ou vídeo. 

Área: Matemática 

 Data: 02/09/2020 



Nessa atividade é explorada uma situação que, tratando do tema água, apresenta unidade 

de medida de capacidade, na página de número, 76 do livro didático de matemática. 

Eles farão a leitura compartilhada do texto, e em áudio discutir as vantagens e 

desvantagens em lavar um carro utilizando a mangueira e o balde, permitindo a 

importância da economia da água e responderão as questões. Após a resolução dos 

exercícios, devem enviar a foto para o professor realizar a correção. 

Área: Ciências 

Data: 02/09/2020 

Essa atividade será feita com o auxílio do livro didático Interdisciplinar nas páginas 206 e 

207. Os discentes fizeram a leitura individual do texto e observaram as fotografias, depois 

enviaram áudio com os comentários e as dúvidas. O professor fez as intervenções 

necessárias utilizando a internet. Com as imagens os alunos completaram a legenda 

referente a produção do sal.  

Área: História 

 Data: 02/09/2020 

A atividade de história, esta na página 96 do livro didático interdisciplinar, aborda o tema 

“Principais origens de imigrantes no Brasil. Os alunos terão que observar o mapa e o 

gráfico, depois eles farão a leitura, a comparação dos dados e a interpretação.  

Através do áudio, os estudantes farão questionamentos sobre a interpretação do gráfico e 

do mapa e professor fará as intervenções necessárias. 

Área: Matemática 

Data: 04/09/2020 

Hoje os estudantes, realizarão a atividade na página171, do livro didático de matemática. 

Nesta atividade, foi feita a leitura compartilhada em áudio pelos alunos, depois 

observaram as imagens e realizaram comentários. Após a conversa, eles identificaram a 

simetria, pintaram e fizeram uma lista de palavras de elementos na natureza, nas artes e 

nas edificações. 

Área: Geografia 

Data: 04/09/2020 

No livro didático, os alunos farão a leitura do mapa sobre a região Centro- Oeste das 

páginas 62 e 63. Eles enviaram em áudio os comentários sobre o tema proposto e 

realizarão o entendimento do texto. O professor fará as correções e as intervenções, 

através das fotos das atividades e dos áudios. 

 


