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DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  Nota 
Máxima 

Data da 
Entrega 

Língua 
Portuguesa 

Produção de Texto – Apostila 2 
Pesquisar e ler uma fábula. Na página 241 da apostila, criar uma 
história em quadrinhos de acordo com a  fábula lida. 

 
3.0 

27 a 31 julho 

Questionário do livro Paradidático.  
Através da leitura do livro “Os dias que não acabavam” realizar o 
questionário.(anexo) 

 

2.0 

27 a 31 julho 

Simulado  (anexo) 4.0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Ensino 
Religioso 

Atividade da Apostila - PESQUISA: Diferentes Recursos para o 
Mesmo Fim. 
Responder às questões das páginas 38 e 39 do livro. 

5.0 27 a 31 julho 

Atividade da Apostila: Tabela Meu Tempo para os Outros – No livro, 
página 42, registrar durante uma semana o que você fez e quanto 
tempo dedicou em benefício dos outros.  
 

5.0 27 a 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Ciências 

Questionário: (anexo) 5.0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

Pesquisa: : Apostila, página 156. Realizar a pesquisa sobre o projeto 
Tamar. 

4.0 27 a 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

História 

Questionário: (anexo) 5.0 20 a 24 julho 

Pesquisa:  Apostila, página 86.  Realizar a pesquisa do “Investigue”.  
(Atividade já desenvolvida no roteiro 10, dia 06/07/20) 

4.0 20 a 24 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho  1.0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Matemática 

Problema matemático:  
No caderno crie um problema para cada uma das quatro operações 

matemáticas ( + , - , x, ÷). Não esqueça de escrever a solução para 

cada problema. 

4.0 
 

20 a 24 julho 

Lista de Exercícios (anexo) 5.0 20 a 24 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1,0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

 
 

Artes 

Releitura – Livro pág.38 
De acordo com o quadro Operários (imagem da página 38); Faça a 
releitura da obra na página 39 usando a técnica da pintura para 
representar a cidade e colagem para representar os rostos.  

 
 

5,0 
20 a 24 julho 

Atividade do livro: Na página 32 do livro, criar uma árvore de inverno 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 5, dia 01/06/20)  

5,0 
 

20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Geografia 

Questionário: (anexo) 5,0 20 a 24 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1,0 até 31 julho 

Atividade sobre:  A Importância do Trabalho. 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 7, dia 15/06/20, no ANEXO) 

 
5,0 20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  



 

Senhores Pais, atenção aos recados abaixo: 

1) Todas as atividades avaliativas deverão ser colocadas dentro da sua respectiva disciplina em 

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). Mas caso não consigam anexá-

las, estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente organizadas por disciplinas, 

com o nome e série do aluno.  

2) Caso não consigam fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha 

a parte, desde que estejam com o cabeçalho e nome da atividade e disciplina. 

Cabeçalho (C.A.P, data completa). 

3)  Separamos a entrega das atividades em duas semanas (de 20 a 24 e 27 a 31) apenas para facilitar a 

organização das mesmas.  

4) A maioria das atividades já foram pedidas em roteiros anteriores, mas caso ainda não tenham sido 

realizadas poderão ser postadas nas datas de 20 a 31 de julho. 

5) Lembramos que ao retornarmos as aulas, realizaremos uma avaliação diagnóstica para verificar a 

aprendizagem dos alunos e posteriormente se necessário um programa de reforço escolar. 

 

Faremos uma reunião online para maiores esclarecimentos. Logo mais divulgaremos o Link da 

mesma na lista de transmissão do whatsapp. 

 
 

Inglês 

Atividades do livro - página 40.  Trabalho de pesquisa sobre as mães, 
com informações pessoais (em inglês) e desenho. 
 

3,0 20 a 24 julho 

Atividades do livro -  páginas 27, 28 e 35.  
 

3,0 20 a 24 julho 

Atividade de interpretação de imagens e de texto  (anexo) 

Páginas do livro para consulta: 28, 29, 30, 32 e 35. 
4,0 20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Educação 
Física 

Confecção de brinquedo reciclável -  (anexo)  5,0 27 a 31 julho 

Atividade anexa 4,0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa - solicitadas entre os dias 06 a 17 de julho 1,0 
 

Até  31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  


