
Planejamento de 23/03 a 27/03 

 

23/03- Segunda-feira  

Língua Portuguesa 

- Fazer a atividade sobre sílaba tônica em ATIVIDADES no portal da Moderna.  

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

Informática 

- Acessar os seguintes links: 

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/no-ritmo-das-palavras?tag=destaques 

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/manda-letra?tag=destaques 

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/jogo-da-forca-contra-a-dengue?tag=educa-ludo-
classicos 

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/cruzadinha-contra-a-dengue?tag=educa-ludo-classicos 

 

24/03- Terça- feira 

Matemática 

- Assistir aos vídeos em ATIVIDADES sobre adição e subtração no portal da 

Moderna. 

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

- Agora que já relembramos, faça apenas os cálculos das operações a seguir em 
seu caderno. 

Antes de escrever os cálculos no caderno, escreva o título: 

Hora de calcular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionando 

 

Subtraindo 

 

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/no-ritmo-das-palavras?tag=destaques
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/manda-letra?tag=destaques
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/jogo-da-forca-contra-a-dengue?tag=educa-ludo-classicos
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/jogo-da-forca-contra-a-dengue?tag=educa-ludo-classicos
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/cruzadinha-contra-a-dengue?tag=educa-ludo-classicos


 

Ciências 

- Fazer o FÓRUM sobre o coronavírus no site da Moderna. 

- Período em que o fórum ficará aberto: 23/03 a 03/04. 

 

25/03- Quarta-feira  

Língua Portuguesa 

- Fazer o FÓRUM sobre produção de texto (Continue a história); 

Período em que o fórum ficará aberto: 23/03 a 03/04. 

Educação Física 

- Fazer o FÓRUM: Conhecendo o corpo humano – Educação Física 

- Período em que o fórum ficará aberto: 23/03 a 03/04. 

 

 Inglês 25/03 (fazer em folha de monobloco ou ofício) 

1) Escreva as palavras abaixo em inglês: 

 

a) Janela  

b) Abajur 

c) Relógio 

d) Prateleira 

e) Guarda roupa 

 

2) Observe seu quarto e produza em seu caderno frases que 

contenham as preposições IN, ON, UNDER e vocabulário que 

estudamos.  

 

3) Observe a Imagem e identifique o objeto segundo as 

descrições abaixo: 

 



 
 
a) It’s to the left of the bed.  

b) It’s to the rigth of the bed.  

c) It’s on the nightstand. 

 

26/03 – Quinta-feira  

Matemática 

Em seu caderno, resolva os desafios a seguir. (Fazer apenas os cálculos no caderno 

antes de começar, copiar o título abaixo). 

Problematizando 

 



 

Ensino Religioso 

- Fazer a atividade a seguir em uma folha avulsa. 

A Campanha da Fraternidade nos convida a ter compromisso com a vida, cuidando uns dos 

outros e também comprometendo-se com a criação.Com base nos estudos realizados,leia o 

hino da Campanha da Fraternidade 2020 e produza um acróstico com a palavra: 

F 

R 

A 

T 

E 

R 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

 

 

Ciências  

- Responder no site da Moderna em ATIVIDADES a tarefa SISTEMA SOLAR. 

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

 

27/03- Sexta- feira  

Matemática 

- Fazer no site da Moderna a ATIVIDADE “Leitura e interpretação de gráficos” 

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

 

Educação Física 

- Leia o texto “A história do atletismo e evolução desse esporte”. Sugestão de 

sites: educaçãofisica.seed.pr.gov.br  ou  esportenaescola.com.br ou o site que 

preferir. 

- Em uma folha avulsa, faça o resumo sobre o texto lido e escreva sua opinião. 

 

 



 

30/03 – Segunda-feira 

Língua Portuguesa 

 

- Fazer a atividade sobre interpretação de texto em ATIVIDADES no portal da 

Moderna.  

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

 

Informática 

Acesse os links abaixo e acesse os ditados: 

https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-d-e-t/ 

https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-x-e-ch/ 

https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-m-e-p/ 

https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-b-e-d/ 

https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-c-t-e-q/ 

 

 

31/03 – Terça-feira 

Matemática 

- Fazer a atividade sobre ordens, adição e subtração em ATIVIDADES no portal da 

Moderna. (Responder estas atividades no caderno de Matemática) 

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

 

 

 

01/04 – Quarta-feira 

Língua Portuguesa 

- Pesquise em jornais, revistas, 5 palavras oxítonas, 5 palavras paroxítonas e 5 palavras 

proparoxítonas e cole-as em seu caderno. 

- Escolha duas palavras de cada classificação e crie frases com as mesmas. 

 

 

 

https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-d-e-t/
https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-x-e-ch/
https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-m-e-p/
https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-b-e-d/
https://www.jogosdaescola.com.br/ditado-c-t-e-q/


 

Ciências 

Realize as atividades em seu caderno. 

- Escreva 5 frases com as características do planeta Terra. 

- Escreva informações sobre o Sol.  

-Desenhe o planeta Terra o sol de forma criativa. 

 

 

 

02/04 - Quinta-feira  

Ensino Religioso 

 

Leia o poema e faça ilustrações representando o valor da religião em sua vida. 

(folha avulsa) 

DIALOGAR 

Serrob 

 

Eu vou dialogar 

Abrir meu coração 

Contigo conversar 

Sobre o valor da religião 

 

Eu vou dialogar 

Aos outros acolher 

A todos respeitar 

E com as diferenças aprender 

 

Eu vou dialogar 

Nas asas da liberdade 

Juntos vamos conquistar 

Mais justiça e igualdade 

 

 

 

História 

Fazer a atividade sobre população de Colatina em ATIVIDADES no portal da 

Moderna.  

Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

 

 



 

 

 

03/04 – Sexta-feira 

Geografia 

- Fazer a atividade sobre paisagem natural e modificada em ATIVIDADES no portal 

da Moderna.  

- Período em que a atividade ficará aberta: 23/03 a 03/04. 

 

 

Arte 

Em seu caderno de Arte, pesquise, recorte e cole a imagem do pôr do sol de 

Colatina e em seguida faça a releitura do mesmo usando diferentes materiais. 

Capriche! 

   

  

 

 

 

 

 

 


