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Em Português ... 

Orientações pedagógicas 

 

● Verbete ● Uso do dicionário 

01ª 

Etapa 

Na página 284 do livro Ápis de Português encontramos mais exemplos sobre 

os tipos de verbete existentes e as siglas neles encontradas. Logo, atentem-se às 

orientações evidenciadas e realizem a tarefa 03 que se localiza na parte inferior da 

folha. 

Em Matemática... 
 

● Coordenadas cartesianas 

01ª 

Etapa 

Na página 253 do livro de Matemática vemos segmentos de reta que se 

tornaram eixos de coordenadas cartesianas nomeados como “x” e “y.” Sigam as 

orientações que se encontram na parte inferior da página para traçar o caminho 

realizado pela figura da criança na malha quadriculada e respondam ao 

questionamento feito. 

Em História (Livro Ápis Interdisciplinar) ... 
 

 ● Cultura ● Patrimônio Imaterial  

 01ª 

Etapa 

A preservação da História e da Cultura 

Na página 266 façam a leitura da letra de um frevo e respondam as questões 

de 01 a 03, sendo que todas elas são observações e opiniões pessoais. 

Na página 267 façam a leitura do texto que aborda o assunto sobre os 

Patrimônios Imateriais e no caderno façam a anotação do que se pede no final da 

página. Não necessita ser em quadro. 
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Prosseguindo... 
 

02ª 

Etapa 

Na página 268 façam a leitura do texto e a observação das imagens com a leitura 

das legendas. Na página 269, observem as imagens e façam a leitura das legendas 

para responder as questões 02 e 03. 

 

Em Geografia (Livro Ápis Interdisciplinar) ... 
 

● Desigualdade Social 

01ª 

Etapa 

 
Na página 76 leiam o texto e observem o mapa. Levando em conta a legenda, 

respondam a questão 04 (B). Para responder a questão 04 (A) façam uma simples 

pesquisa no Google usando a seguinte pergunta: Qual o valor do salário mínimo em 

2021? 

Na página 77 façam a leitura do texto, bem como a observação do mapa e de sua 

legenda, respondendo somente a questão 05. 

Na página 78 façam a leitura, bem como a observação do mapa e a leitura de sua 

legenda para responder a questão 8 (A). 

Na página 79 prossigam com a mesma prática feita nas páginas anteriores para 

responder as questões 9 e 10. 

 


