
 

 

Calendário de atividades – Turma: 51 –  2020 

Data Disciplina Conteúdo 

19/03 Português 

 

Matemática 

 

 

 

 

Ciências 

Livro de português  páginas 19 a 23. 
 

Copiar e fazer no caderno de matemática. 
6x _____ = 18                8x _____ = 16 
_____ x 4 = 32                _____ x 7 = 7 
_____ x 5 = 45               6 x _____ = 36 
8 x _____ = 40               _____ x 3 = 24 
_____ x 6 = 0                   1 x ____ = 8 
____ x 9 = 90                _____x 8 = 72 
 

Fazer as atividades do livro página 137. 

20/03 Português 

 

Matemática 

 

 

 

 

História 

Livro de português  páginas  26 a 28. 
 

Copiar e fazer no caderno de matemática. 

 
6 x _____ = 30                7 x _____ = 49 
_____ x 9 = 81                  _____ x 9 = 18 
7 x _____ = 42                3 x _____ = 9 

_____ x 8 = 48                50 x _____= 100 
 

Ler as páginas do livro 74 e 75. 

23/03 Português 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

Após reler o texto da página 26 fazer um fantoche de sucata do 

Zé Betovi. 
 

Resolva os problemas abaixo no caderno 

1) Para a festa da primavera, foram compradas 5 dúzias de rosas, 2 

dezenas de orquídeas e 1 dezena de violetas. Quantas flores 

enfeitaram a festa? 

R:  

2) Um notebook custa R$ 2 750,00. Não posso comprá-lo, pois faltam 

R$ 789,00. Quantos reais eu tenho? 

R:  

3) Um livro tem 375 páginas. O professor Carlos já leu 198. Quantas 

páginas faltam para ele terminar de ler este livro? 

R:  

4) Uma farmácia vendeu 152 caixas de remédio na segunda-feira, 96 

caixas de remédio na terça- feira. Quantas caixas de remédio foram 

vendidas nos dois dias? 

R:  

5) Uma indústria tem 3027 funcionários, que trabalham durante o dia, 

e 1203 funcionários, que trabalham à noite. Na segunda-feira , 

faltarem 28 funcionários. 

a) Quantos funcionários tem essa fábrica? 

R:  

6) Quantos funcionários foram trabalhar na segunda-feira? 

R:  

 

Desenhar o sistema solar no caderno com o nome dos planetas. 

Livro página 138. 



24/03 Português 

 

 

Matemática 

 

Ciências 

Após reler o texto da página 26 fazer um fantoche de sucata do Nhô 

Mozarte. 

 

Fazer um leque para utilizar na medida de ângulos. Livro pág. 185. 

Fazer as atividades do livro página 140. 

 

Pesquisar e escrever no caderno as características do planeta que 

você mais gosta. 

25/03 Português 

 

Matemática 

 

 

História 

Livro de português pág. 32. 

 

Fazer um desenho com diferentes ângulos. Livro pág. 185, 

exercício 2 – b) 

 

Com material que você tiver em casa criar um chapéu utilizado pelo 

hmongs – Livro pág. 74 

26/03 Português 

 

Matemática 

 

História 

Livro de português pág. 33. 

 

Livro pág. 185, exercício 3. 

 

Fazer as atividades do livro pág. 76. 

28/03 Português 

 

Matemática 

 

Geografia 

Pesquisar e escrever um poema no caderno de português. 

 

Livro pág. 186, exercício 4. 

 

Ler a história em quadrinhos da pág. 101. 

30/03 Português 

 

Matemática 

 

História 

Pesquisar e escrever dois trava-línguas no caderno de português. 

 

No caderno de matemática fazer a tabuada do 8 e 9. 

 

Pesquisar e escrever no caderno as principais características da 

cordilheira do Himalaia. 

31/03 Português 

 

Matemática 

 

 

Geografia 

Escrever uma história em quadrinhos no caderno de português. 

 

No caderno de matemática criar 3 problemas envolvendo 

multiplicação. 

 

Fazer as atividades do livro pág. 102 e 103. 

Fazer a pesquisa da pág. 104. 

 

 

 

 


