
 

Senhores pais,  

Devido a suspensão das aulas presenciais no colégio, seu filho estará levando   

um cronograma de algumas atividades para serem realizadas em casa. 

 

Ensino Religioso- Ler na bíblia as histórias: 

 Da mulher de Samaria (João 4: 1- 41). Depois da leitura realizar as 

páginas 12 e 13 do livro. 

 De Naamã (II Reis 5). Depois completar as páginas 14 e 15. 

Ciências- Na quarta-feira, dia 18/03, realizaremos o plantio das sementes de 

feijão em um copinho com algodão, a fim de acompanhar o desenvolvimento e 

tempo que levará para brotar. Cada criança levará o seu para casa, o qual deverá 

receber um pouquinho de água e sol todos os dias. Depois de alguns dias, a 

criança deverá completar a página 152, a qual será avaliada, conforme está no 

cronograma de avaliações já enviado para casa. 

Reler os textos das atividades das páginas 150, 151, 153 e 154 (Serão lidas na 

quarta-feira em aula). E ler os textos sobre as fases da lua e completar as 

atividades das páginas 156 até 158. 

História- Realizar a leitura e completar a página 83- Observar as diferenças e 

semelhanças entre o Coliseu e as arenas de futebol, para isso, cada criança 

estará levando uma folhinha para ajudar na atividade (em anexo). 

Completar a folhinha de revisão dos conteúdos (em anexo). E colar no caderno, 

a prova será remarcada e avisado posteriormente. 

Leitura dos textos das páginas 84 até 87- sublinhar o que achar importante. 

Geografia- Na terça-feira, dia 17/03 realizamos uma atividade de revisão em 

aula. Quem não pode estar poderá pegar no colégio para realizar em casa. A 

prova será remarcada e avisado posteriormente. 

Pintura de mapa- pintar cada país da América do Sul de uma cor e colar no 

caderno. (Mapa da América do Sul- em anexo). 

Pintura de mapa do Brasil- pintura dos estados brasileiros- um de cada cor. 

Completar páginas 115 e 116 sobre escala. 

Português: A partir da leitura do texto da página 14, produzir uma carta formal 

como se fosse destinado a um presidente de outro país, descrevendo o Brasil. 

(Atividade da página 22). Realizar os exercícios da página 23. 

Leitura de poema, página 25 e atividades de interpretação, páginas 26 e 27. 



Folhinha sobre pronomes “No bairro dos pronomes” (palavras que substituem 

um nome/substantivo). 

Depois realização da página 29 e exercício 14 da página 30. 

Leitura de um dos livros paradidáticos que você adquiriu no kit “O menino e o 

plátano” e “Quilombo, quilombola” e completar a ficha 1 do livro Conectados. 

A apostila foi entregue no dia 17/03, portanto quem não esteve presente, se 

puder, retire o seu na secretaria. Se não for possível, pode fazer um resumo da 

leitura em uma folha para entregar depois para a professora. 

Matemática: Sistemas de numeração. 

Reler em casa as páginas 194 até 196 e ler as páginas 197 até 200, não é preciso 

fazer o exercício 8 da página 200.  

Artes- Atividade “Proibido fronteira da mesma cor”. Cada criança estará 

recebendo um desenho para colorir. Só podem utilizar cinco cores diferentes. 

Existem traços no desenho, como se fossem limites/ fronteiras, por isso não pode 

ter cor igual lado a lado. 

 

Observações: 

Qualquer dúvida coloco-me a disposição no email : dainereisprof@yahoo.com.br 

As atividades são para duas semanas, portanto, pode fazer um pouco a cada 

dia.  

As atividades que tiverem dificuldade em preencher, entre em contato comigo 

pelo e-mail, estarei orientando vocês e tirando dúvidas. 

 

Atenciosamente, professora Daiane. 
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