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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 interdisciplinar de História, Geografia e Ciências.
Atividade socioemocional: biscoitinho queimado, raciocínio, interação e linguagem.

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.

3° HISTÓRIA

Livro interdisciplinar

Ápis páginas 138 e 139

POVOS INDÍGENAS E AFRICANOS

Leia com bastante atenção o texto, observe as imagens e responda às questões 1,
2 e 3 no próprio livro didático.

4° GEOGRAFIA

Observe o mapa das regiões brasileiras e relacione corretamente cada região ao
número correto de estados.



● No mapa acima das regiões brasileiras  pinte de vermelho a região sudeste.

● No quadro abaixo observe as siglas de alguns estados brasileiros e circule de
vermelho apenas as siglas que fazem parte da região onde você mora.



5° CIÊNCIAS

LEIA COM ATENÇÃO A HISTÓRIA EM QUADRINHOS ABAIXO



● Observe a conta de água da sua casa, agora pesquise e responda.

1) Qual o valor da conta de água este mês?

2) Qual foi o gasto de água?

3) O valor da conta aumentou ou diminuiu em relação à conta do mês anterior?

4) O que você e sua família fazem para economizar água?
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Biscoito queimado

Com essa atividade, é possível desenvolver a capacidade de raciocínio, interação e
linguagem.

Para o desenvolvimento da brincadeira;

Esconda um objeto ou brinquedo qualquer enquanto os participantes estiverem de
olhos fechados.

Depois grite “biscoito queimado” e diga para as crianças procurarem pelo objeto.

Quando algum participante estiver chegando perto, diga “você está quente!”,
mas caso esteja longe, diga “você está frio!”.

A primeira criança que encontrar o objeto escondido vencerá o jogo.


