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Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de Língua Portuguesa: gênero textual notícia, livro ÁPIS de
língua portuguesa páginas 52 até 57.
Matemática:  cálculos com adição e subtração.
Ed física professor Diogo.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades (seguindo o exemplo
que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades
referente a aula do dia anterior.



3º Atividades no livro didático Ápis de língua portuguesa.

Páginas: 52 e 53 – Prática de oralidade, realizar apenas a leitura

Curiosidade: Radiojornalismo é a prática profissional do jornalismo aplicada
ao rádio. Radiojornais são programas que duram entre segundos e horas e
divulgam notícias dos mais variados tipos,
utilizando sons e locução por repórteres e apresentadores (chamados
de âncoras, no jargão profissional).

Acesse o link para conhecer um pouco mais sobre o jornal radiofônico.

https://www.youtube.com/watch?v=r4J2pt7fJv4

https://www.youtube.com/watch?v=DQUA-HKzwgw

Página: 54 - Leia atentamente o Banner para responder às questões A,B,C no
CADERNO, pois não há espaço no livro para respondê-las.

Página: 55 – Tecendo saberes, leia atentamente as informações do blog para
responder às questões da página 56.

Página 56 – Após a leitura da página 55, responda individualmente no próprio
livro as questões.

Página 57- Realizar a leitura das informações sobre os blogs.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Locu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%B3rter
https://www.youtube.com/watch?v=r4J2pt7fJv4
https://www.youtube.com/watch?v=DQUA-HKzwgw
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1) Observe com atenção, faça os cálculos para descobrir os números que faltam.

2) LEIA COM MUITA ATENÇÃO, FAÇA OS CÁLCULOS EM SEU CADERNO PARA RESOLVER O

PROBLEMA.


