
                           

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   30/03/2020 À 03/04/2020 

                                             PROFESSORA: TIARA MARIA ALTOÉ 

 

QUERIDOS ALUNOS, ABAIXO SEGUE AS ATIVIDADES E CONTEÚDOS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS NAS DATAS 

DESCRITAS. 

 

LEMBRETES: 

 TERMINAR A ELABORAÇÃO DA MODALIDADE AVALIATIVA DE HISTÓRIA – LINHA DO TEMPO. 

 DEIXAR GUARDADO PARA SER ENTREGUE A MODALIDADE DE CIÊNCIAS - CONSTRUINDO UM FÓSSIL. 

 

DIA: 30/03/2020 SEGUNDA – FEIRA. 
 
HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA E INFORMÁTICA. 
 
 
OBS: AS ATIVIDADES PODERÃO SER IMPRESSAS OU SEREM COPIADAS EM FOLHAS 
MONOBLOCOS, AO RETORANAR AS AULAS , ORGANIZAREMOS ESSAS ATIVIDADES DA 
MELHOR FORMA POSSÍVEL. 
 

MATEMÁTICA 
 
       Utilizando as quatro operações da matemática, resolva as atividades propostas. 
 
 

01. Leia as afirmações e, levando em conta os valore numéricos, marque V para 
verdadeiras e F para as falsas. Não se esquaça dos cálculos. 
 

(    ) João disse que, dos 365 dias do ano, estaria em Colatina  por 318 dias, porque nos 
outros 47 estaria estudando na Inglaterra. 
 
(    ) Marcela tem uma coleção com 64 figurinhas da copa. Paula tem o triplo de figurinhas 
de Marcela. Juntas elas têm256 figurinhas. 
 
 (   ) Na cantina da foram  vendidos em janeiro, 1378 salgadinhos. Em fevereiro foram 

vendidos a   metade de janeiro. Então, em fevereiro foram vendidos 689salgadinhos. 

 

(     ) O triplo da idade de Tiara  é 78 anos. A idade de Tiara é 26. 
 

(     ) João e Paulo têm juntos 51 cadernos. João têm 3 cadernos a mais que Paulo. Então, 
cada um tem 24 cadernos 
 
 

CÁLCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

02.Associe as parcelas da forma que achar mais conveniente, encontre o resultado correto e 
 escreva qual propriedade você utilisou: 
 
a) 245 + 129 + 83  =______________Propiedade =____________________. 

b) 12 835 + 1 250 + 0 =___________ Propiedade =____________________. 

c) 84 + 321 = 321 + 84 = _________ Propiedade =____________________. 

d) 988 + 233 + 22 = ______________ Propiedade =____________________. 

 
03. Marque a alternativa que corresponde ao verdadeiro resultado da multiplicação do número 

 2 366: 

 

A) Por 14: 

 

B) Por 20: 

 

C) Por 4: 

 

D) Por 5: 

 
 
 

04. Qual  o resultado que corresponde ao resultado da divisão do número 8 486: 

 

A) Por 12: 

 

B) Por 9 : 

            

C )Por 8 : 

 

D) Por 10: 

 

 
 
 

INFORMÁTICA 
ORTOGRAFIA 

https://www.jogosdaescola.com.br/jogo-da-nova-ortografia/ 

http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12283587&jogo=jogar+Brincando+de+Ditado+%2D+Ortograf
ia+online 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-b-d 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-c-t-q 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-d-t 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-x-ch 

 

 

CÁLCULOS: 

CÁLCULOS: 

https://www.jogosdaescola.com.br/jogo-da-nova-ortografia/
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12283587&jogo=jogar+Brincando+de+Ditado+%2D+Ortografia+online
http://miriamjuss.meusjogosonline.com/jogar.asp?id=12283587&jogo=jogar+Brincando+de+Ditado+%2D+Ortografia+online
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-b-d
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-c-t-q
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-d-t
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ditado-do-x-ch


 

DIA: 31/ 03 /2020 TERÇA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

         Leia com atenção e responda. 

 

 

01) Observe as palavras retiradas do texto acima e procure no dicionário o seu significado:  

Espetáculo: ____________________________________________________________ 

Empolgante: ____________________________________________________________ 

Lona: __________________________________________________________________ 

Galpão: ________________________________________________________________ 

Inovação: ______________________________________________________________ 

 



 

Aprendendo um pouco mais… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

02) De acordo com as informações do texto e seu conhecimento, responda:  

a) O objetivo do texto, referente a sua leitura, refere-se há: 

(    ) Informar ao leitor a origem e as características atuais do circo. 

(    ) Contar a história dos animais que estão no circo. 

(    ) Informar sobre os shows do circo. 

b) Você acha correta os animais trabalharem nos espetáculos circenses? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) O que quer dizer a expressão: “RESPEITÀVEL PÙBLICO”?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

d) Qual a importância da modernidade para os espetáculos nos circos atualmente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

03) Durante nossas aulas aprendemos sobre os diversos substantivos, leia atividade abaixo e 

faça o que se pede.  

Retire do texto: 

5 substantivos comuns: ________________________________________________ 

1 substantivo próprio: _________________________________________________ 

3 substantivos simples: ________________________________________________ 

1 substantivo derivado: _________________________________________________ 

 

04) Leia a mais uma informação sobre o Circo, em seguida, retire dele frases onde aparecem 

ARTIGOS e circule-os:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

HISTÓRIA 

 
AS DIVISÕES DO ESTUDO DA HISTÓRIA 

 

             Para dividir o tempo na História, foram utilizados acontecimentos, descobertas e 

invenções importantes. Uma das grandes invenções do homem foi a ESCRITA, ela possibilitou a 

comunicação do mundo inteiro.  

           Por essa importância, a escrita é usada para separar o tempo histórico em dois blocos 

denominados: PRÉ-HISTÓRIA e HISTÓRIA. 

           O período antes do surgimento da escrita chamou de PRÉ - HISTÓRIA, e o período após 

esse fato denominamos de  HISTÓRIA. 

 

PRÉ-HISTÓRIA                     HISTÓRIA 

 

 

 

                                                                        SURGIMENTO  

                                                                         DA ESCRITA 

 

 

PARA ENTENDER MELHOR! 

 

 Acessar o  PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – BIBLIOTECA – “ESTUDANDO A PRÉ-HISTÓRIA”. 

 

      OBS: LEMBRE-SE DA MODALIDADE AVALITIVA DE HISTÓRIA – LINHA DO TEMPO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIA: 01/ 04 /2020 QUARTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA  E INGLÊS. 

 

MATEMÁTICA 

               O século XX foi marcado por uma explosão populacional em todo o mundo. Nunca na 

história a população mundial havia crescido tanto quanto neste século. De acordo com 

pesquisas demográficas, estima-se que nesse início do século XXI a Terra receberá mais 80 

milhões de habitantes a cada ano. O continente asiático é mais populoso por possuir três dos 

quatro países mais populosos do planeta.  

01. Veja o ranking dos dez países mais populosos e responda o que se pede. 
 

 

 

 

 

 

 

a. Escreva por extenso, o número de habitantes dos 5 países mais populosos do mundo: 

 China 
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 Índia 
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 Estados Unidos 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 Indonésia _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 Brasil ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



1.345.750.97

3 

 

b. Qual é o país com o menor e com o maior número de habitantes: 
Maior – __________________   Menor – ___________________ 

1. Considere o número de habitantes da China e complete as frases: 
 

 

a. Esse número possui _____ordens e ____ classes. 

b. Os algarismos 9, 7, 3 desse número compõe a classe das ______________ 

c. Os algarismos 7, 5, 0 compõe a classe dos __________________________ 

d. Os algarismos 3, 4, 5 compõe a classe dos __________________________ 

e. O algarismo 1 compõe a classe dos _________________________________ 

 

INGLÊS 

 

 FAÇA AS ATIVIDADES ABAIXO. COM ATENÇÃO!! 

1) Escreva o nome dos instrumentos abaixo em inglês: 

a) Violão  

b) Bateria  

c) Faluta 

d) Violino  

 

2) Forme 03 frases usando alguns dos pronomes pessoais que estudamos. ( I, You, HE, 

She, It, We, They). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3) Estudamos que instrumentos são separados por família (Percussion, Brass, Strings, 

conductor).  Classifique os instrumentos abaixo em suas respectivas famílias.  

 

a) Xylophone  ________________________ 

b) Saxophone ________________________ 

c) Piano ____________________________  

d) Violin ____________________________ 

e) Flute ____________________________ 

f) Trumpet __________________________ 

g) Drums ___________________________ 

h) Guitar ____________________________ 

 

4) Explique quando usamos cada forma do verbo to be ( AM, IS, ARE) . 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 
DIA: 02/ 04 /2020 QUINTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: LÍNGUA PORTUGUESA/ ENSINO RELIGIOSO/ EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  

 
HORA DA GRAMÁTICA 

 

         Os PRONOMES são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los -
direta ou indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Utilizando seus estudos envolvendo os  
pronomes realize as atividades propostas: 

 
01. Troque a palavra destacada por um pronome pessoa mais adequado: 
a) Júlio não quer mais um irmão menor. __________________________ 
b) Eu e Lúcia temos quatro irmãos.  ___________________________ 
c) Juliano, Paulo e Afonso foram ao parque. ________________________ 
d) As meninas vieram ver o bebê. _______________________________ 
 

02. Complete as frases com uma das palavras: eu - tu - eles – nós 
a)     ___________________ vão se comportar melhor. 
b)    ___________________ jogamos todo o campeonato. 
c)     ___________________ vieste saber da mudança? 
d)    ___________________ não quero brincar com vocês. 

 
03. Passe as frases para o plural, observando as palavras destacadas: 
a)  Ela é minha amiga. _____________________________________ 
b)  Eu estudo na parte da manhã. ___________________________ 
c)  Ele esqueceu a caneta na escola.  _________________________ 

 
04. Complete as frases com os seguintes pronomes demonstrativos: Este, aquele, o, a, esta. 
a) ______________jornal que estou recortando é tão interessante! 
b)Tenho muito_____________que fazer. 
c) Eu sou ______________que sempre te ajuda. 
d)_______________garoto que foi embora se parece com__________ da revista. 
 

 
Complete com pronomes indefinidos. 
a) __________  passa nesse tipo de concurso. 
b) __________aconteceu de importante na semana passada. 
c)______________sabe explicar como aconteceu o acidente. 
d)  Há ______________mal nisso? 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 
           Leia o texto a seguir e responda as questões em uma folha. 



 

Atividades  

1) O que é oferecer para você?  

2) O que você tem oferecido ao seu próximo? 

3) Existe um mundo dentro de nós.Qual seu mundo interior? Você tem cuidado do seu mundo 

interior? 

4) Por que exigimos tantas coisas do mundo e as vezes oferecemos pouco? 

5) Qual a mensagem desse texto para nossa vida? 

6) Recorte e cole imagens que demonstram o que você tem oferecido ao mundo. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 ORGANIZAÇÃO E ESTUDOS DA MODALIDADE AVALIATIVA – PRIMEIROS SOCORROS   

(INICIADAS EM SALA DE AULA). 

 

OBS: PESQUISA E ANOTAÇÕES SOBRE: 

 DEFINIÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA; 

 NÚMEROS DE EMERGÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 



DIA: 01/ 04 /2020 SEXTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: GEOGRAFIA E CIÊNCIAS . 

 

GEOGRAFIA 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – ATIVIDADE  – “OS CONTINENTES E OCEANOS DO GLOBO”.    

 

 

CIÊNCIAS 

 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – BIBLIOTECA   – “O CICLO DA ÁGUA”.    

 LIVRO DIGITAL – Leitura do capítulo “O ciclo da água” e responder as atividades 

numa folha à parte até a página 33. 

APÓS A BIBLIOTECA – PORTAL MODERNA, VOCÈ DEVERÁ  FAZER UM DEZENHO 

QUE REPRESENTE O CICLO DA ÁGUA. 

(EM FOLHA A4 PARA  SER ENTREGUE A PROFESSORA) 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA FAZER DURANTE TODOS OS DIAS  

JOGOS NO PORTAL MODERNA – ATÉ A FASE 15. 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 



 

                          


