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  Terça-feira 02/03/2021 

    

       Hoje daremos continuidade aos estudos sobre poesia. 

        Realizarermos leitura e interpretação de texto. 

  Livro de Língua Portuguesa páginas 16,17,18,19  e  20 

 

   

Vamos aprender um pouco mais sobre 
poema. 

1. Abra o livro de Língua Portuguesa na página 16.Faça a leitura  

do poema  que está nas páginas 16 e 17, observe   a 

quantidade de  versos e estrofes. 

2. Na página 18,  atividade oral e escrita, no primeriro momento iremos 

declamar os versos,depois  responda  a questão 1 e  faça a leitura do 

que é solicitado na questão 2.  

3. Na página 19 você deverá ler com atenção cada item para responder 

as questões sobre o poema. 

Observação: no item 2 de hoje faremos um jogral (aula via  Meet ). 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

Dando continuidade sobre os estudos de ordens e classes  

 Atividades do dia ( livro de Matemática página 11) 

 Escrita por extenço  
 Ordenação de números decimais 
 Pesquisa  

 

 

 
Ordens e Classes 

 

1. No item 1 da página 11, você deverá observar 
com atenção o quadro de classes e ordens e 
escrever por extenso os números registrados nas 
linhas amarelas. 

2. No  item 2, leia com atenção as  perguntas 
referentes  a cada  algarismos que compõe uma escrita 
numérica corresponde a uma ordem.As ordens são 
“numeradas” a partir do “final” do número. 

3. No  item 3,recorte e cole no caderno o quadro de ordens e 
classes que está na página 259 do encarte  e complete os 
números que a professora irá ditar. 

4. Pesquise em jornais, revistas, internet o número de habitantes 
da sua cidade e do seu estado.Registre a intormação no livro. 
 
Observação: (aula via  Meet ). 

 

 
Bom estudo! 


