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Segunda-feira    01/03/2021 

Relembrando a semana anterior...  

     
    Língua Portuguesa: iniciamos os estudos sobre  poesia e poema. 
 
    Poema é um texto literário composto de versos,estrofes e  por vezes 
rima.. 
 
    Poesia é a manifestação artística que pode ou não  estar   
baseada  em palavras como o poema.. 

  

 

Hoje vamos iniciar os estudos utilizando o livro PNLD 
de Língua Portuguesa. 

1. Vamos abrir o livro na página 10.Nesta página a professora 

fará a leitura da página e explicará  o que iremos estudar( 

aula via meet). 

2. Na página 11 há uma poesia que você deverá fazer a leitura (se estiver  

participando da  aula via  meet faremos juntos, caso não esteja participando,você 

deverá gravar um audio da leitura e enviar para professora ouvir) 

3. Páginas 14 e 15 faremos a leitura e conversaremos sobre o tema abordado 

que é Poema. 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

Relembrando ... 

     Matemática: sistema de numeração decimal:    leitura, 
escrita e ordenação de números naturais até  seis 

       ordens. 
       
 

 

AASPara  relembrar ordens e classes, acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=KmNYHbvzvVQ 

Hoje  também vamos iniciar os estudos utilizando o 
livro PNLD de Matemática. 

1. Vamos fazer a leitura das páginas 08 e 09  que 
fala sobre as populações e conversarmos um 
pouco sobre o tema. 
Na página 10 vamos observar os dados do (IBGE) sobre 
alguns dados da população brasileira. 
 
No exercício 1 você deverá observar os dados da tabela 
para responder as questões  a,b,c. 
 

No exercício 2 há alguns números que aparecem nos 
visores das calculadoras.Você deverá escrever por extenso 
o  que está representado nas letras a, b, c. 
 
No exercício 3  você deverá fazer uma pesquisa  para 
saber se há dados mais recentes  sobre o número da 
população brasileira. 

 
Bom estudo! 

https://www.youtube.com/watch?v=KmNYHbvzvVQ

