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ATIVIDADE

CONSIGNA - EXPLICAÇÃO

MATEMÁTICA

4H/A

Matemática:
Números decimais

Realizar no caderno as
atividades anexas que
consolidam e
sistematizam as
atividades referentes a
parte do todo, revisando
assim, o conteúdo.

Matemática:
Operações com
números decimais –
adição e subtração

Realizar no caderno as
atividades anexas de
adição e subtração, que
consolidam e
sistematizam as
atividades referentes
junção ou retirada das
partes, revisando assim, o
conteúdo.

Matemática:
Situações
Problemas

Realizar as situações
problemas propostas, no
caderno, estimulando as
funções cognitivas da
aprendizagem.

Sondagem da
Produção Escrita
Tema: “Apesar de
terem os seus
direitos garantidos
por lei, muitas
crianças são
exploradas e
precisam trabalhar
nas ruas e casas de
nosso país”

Escrever uma narrativa,
em 3ª pessoa, contando
uma história de
superação. Conte a
trajetória de uma
personagem que
conseguiu deixar as ruas
e largar o trabalho forçado
para alcançar um futuro
bem-sucedido. Seja bem
criativo e fique atento à
ordenação dos fatos e à
coerência textual. Não
esqueça de dar um título
bem significativo a seu
texto.

Português: Língua:
usos e reflexões –
Entonação,
pontuação e
expressividade

Realizar as respectivas
leituras e realizar as
atividades propostas
sobre elas, livro págs.260
e 262 a 264

LÍNGUA PORTUGUESA 5H/A

Número decimal

Produção Escrita

Reflexão sobre a
língua

Pontuação e

vocativo

INTERDISCIPLINAR:
CIÊNCIA, HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

4H/A

Português: Aí
vem...texto teatral
“Eu chovo, tu
choves, ele
chove...”

Fazer a leitura dos textos
propostos e as
sequências didáticas
referente a eles.

Sondagem
Multidisciplinar

Sondagem
Multidisciplinar que
Contempla
Português,
Matemática,
História, Geografia
e Ciências

Realizar a atividade
proposta que contempla
os conteúdos abordados
no mês de setembro
sugestão que seja feita
dia 05/10/2020.

Vida, sociedade e
meio-ambiente

Explorar é preciso – Realizar a análise das
Parques nacionais e págs. 8, 9 e 10 do livro de
áreas verdes
ciências, pensando e
comparando com o que
vem ocorrendo em
relação as queimadas
atuais. Realizar no
caderno as indagações
destas páginas.
O uso da linguagem
e da memória
Realizar a leitura e
responder as questões
propostas nas págs. 94 a
97 do livro de história.
As cidades e o
trabalho – O
crescimento das
cidades

Assistir ao vídeo
“Geografia – Interações
entre campo e cidade” do
Centro Mídias de São
Paulo CMSP
https://youtu.be/TieUcA8Y6Tg

que ilustra o conteúdo e
realizar a leitura e reflexão
sobre as questões das
págs. 98 a 101 do livro de
geografia

OBS: As Atividades referentes as sondagens diagnósticas estão em
documento de word, por isso, pode ser feito o download das atividades e
realiza-las no próprio documento no computador, salvando-a no final. Caso
queiram optar pela impressão, segue em documento de PDF (que não altera
a formatação do documento quando impresso). Também disponibilizaremos
em Google Forms, onde a criança poderá fazer direto e enviar na conclusão
do mesmo, automaticamente. Lembramos que será necessário apenas a
devolução do gabarito que se encontra anexo a sondagem
multidisciplinar e a produção escrita, ambas impreterivelmente até o dia
11/10/2020.
Att. Cecília e Gil

