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ATIVIDADE  DE MATEMÁTICA

Na aula anterior falamos um pouco sobre as placas que
indicam as distâncias.Não podemos esquecer que a
sinalização de trânsito é muito importante e deve ser
respeitada quando estamos dirigindo ou mesmo
enquanto pedestres.Há muitas placas e é importante
estar atento a elas e verificar quais as indicações e
orientações que elas dão. Há muitas placas de
sinalização de trânsito e é importante estar atento a
elas e verificar quais as indicações e orientações que
elas dão.

1. No início da página 24 fala sobre SINALIZAÇÃO DA ESTRADA.Você
deverá fazer a leitura do 21 início da página que fala sobre a
viagem de Alice e  o que ela observou no caminho.

2. Responda a questão 1.
3. Assista o vídeo abaixo para compreender o que é para ser feito o

exercício 2 da página 24.
https://www.youtube.com/watch?v=vGAjjpl6ulM
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No vídeo que você assistiu a contagem é de 3 em 3. E no exercício 2
da página 24, a contagem é de quanto em quanto? Descubra
respondendo a questão 2.

4. Na página 25, hoje você vai estudar um pouco sobre SISTEMA
MONETÁRIO. Leia com atenção o início da página que fala sobre a
pesquisa sobre a renda mensal das pessoas no município.Depois
responda as questões (a,b,c,d).

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA.

1. Abra o livro interdisciplinar na página 46 e faça a leitura
da letra da música “Meus tempos de criança”

2. acesse o link abaixo para ouvir a música.

https://www.youtube.com/watch?v=fqEWX7-Kndg

3. Para responder às questões 1,2 e 3 da página 46 você
poderá pedir ajuda de seus familiares para saber se conhecem os jogos e
brincadeiras que estão escritos nas questões.

2

https://www.youtube.com/watch?v=fqEWX7-Kndg


ATIVIDADE DE HISTÓRIA

1. Vamos fazer a leitura da letra da música “ Inclassificáveis" que
está na página 100 do livro interdisciplinar.

2. Acesse o link  para ouvir a música.
https://www.youtube.com/watch?v=rFA0egUuMjw

3. Converse com seus familiares para responder às questões da
página 100.

4. Faça a leitura da página 101.

ATENÇÃO: hoje é dia de aula via Meet
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