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Este é o nosso cabeçalho e rotina de hoje. Vamos manter o hábito de copiá-lo todos

os dias no caderno.

Basta mudar o dia do mês, o nome do mês (quando necessário), dia da semana e

acrescentar as disciplinas de Ed. Física e Artes às terças e quintas.

Com ele você aprende:

✔ Nome da escola;

✔ Nome da cidade em que mora;

✔ O dia do mês;

✔ O nome do mês;

✔ O ano em que estamos;

✔ Dia da semana;

✔ Matéria do dia;

✔ Nome das professoras;

✔ Seu nome e sobrenome.

Viu quanta coisa legal dá pra aprender?😉



Língua Portuguesa (BNCC- EF15LP02 / EF15LP03)

ATIVIDADE

História em quadrinhos é uma forma de arte que conjuga
texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos.

● Desenvolver os conhecimentos sobre o gênero textual (quadrinhos).

Leitura: HQ- História em quadrinhos. Págs. 70 e 71.

Fazer a leitura da história em quadrinhos.

Interpretação de texto. Pág. 72.

Atividade oral e escrita.

Questão 1 – Numere os quadrinhos na ordem em que foi lida pág. 70 e 71.

Questão 2 – Observe as imagens dos quadrinhos e responda alternativas A e B.

Questão 3 – Escreva o nome dos personagens.

Questão 4 – Pintar os quadrinhos de acordo com a história.



MATEMÁTICA (BNCC – EF03MA06)

ATIVIDADE

● Problemas envolvendo adição e subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar,

comparar e completar quantidades: Páginas 49 e 66.

PONTOS NO JOGO DE DARDOS – Página 49: Paulo e Virgínia estão jogando

dardos .

O dardo azul é o de Paulo , e o dardo vermelho o de Virgínia

Observe o quadro abaixo e calcule quantos pontos são marcados para quem

acerta o dardo de acordo com a região colorida do círculo.

Cor Pontos

Laranja 100

Branca 80

Cinza 60

Amarela 40

Verde 20

Resolvendo problemas – Página 66: Seu João cultiva produtos orgânicos em

seu sítio. Ajude-o com os cálculos de sua produção. ( Questões 2 e 3)

Questão 1: Faça uma pesquisa sobre produtos orgânicos e escreva um pequeno

texto sobre a sua importância. Produtos orgânicos são alimentos que são

cultivados sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos.


