
                           

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   30/03/2020 À 03/04/2020 

                                             PROFESSOR: Alexandre Gonçalves 

 

DIA: 30/03/2020 SEGUNDA – FEIRA. 
 
HORÁRIO DAS AULAS: PORTUGUÊS 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. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

          

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – ATIVIDADE  – INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 
                                             “ EXPLENDOR EM RUÍNAS”. 

 
 

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 

 

 

 

DIA: 31/ 03 /2020 TERÇA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÀTICA E CIÊNCIAS. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

         Ler é criar asas a imaginação, sem contar no conhecimento e entusiasmo em que a leitura 

nos permite. Leia o texto a seguir com bastante atenção e faça o que se pede. 

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


 

 

a) A história que você leu, fala que Noé, ao construir a arca teve um grande problema. Que problema foi 

esse? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Você concorda com a atitude dos animais? Justifique. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Se você fosse Noé, qual animal você não colocaria na arca? Por quê?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

CIÊNCIAS 

 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – ATIVIDADE  – “A ÁGUA NO PLANETA TERRA”.    

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

numa folha à parte até a página 33. 

 

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 ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

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



1.345.750.97

3 

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 _________________________________ 

 

DIA: 01/ 04 /2020 QUARTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: GEOGRAFIA, MATEMÀTICA, INGLÊS E EDUCAÇÂO FÌSICA. 
 

 

GEOGRAFIA 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – ATIVIDADE  – OS CONTINENTES E OCEANOS DO GLOBO.    

 

 

MATEMÁTICA 

Estamos aprendemos sobre cada operação matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) e já 

sabemos que cada uma delas recebe um nome para que possamos identificá-las nos desafios do dia-a-

dia e como resolvê-las. 

1) Observe a tabela abaixo, referente ao número de animais do zoológico de São Paulo, complete-a 

e responda:  

 

 

Animal Quantidade 

Leão 18 

Macaco 24 

Elefante 10 

Urso 15 

Girafa 25 

Total  

 



a) No zoológico do Rio de Janeiro há o triplo de leões. Quantos leões há nesse zoológico? 

Cálculo 

 

 

 

R:__________________________________________________________________ 

b) Os macacos comem 3 kg de bananas por dia. Quantos kg de banana eles comem por 

semana? 

Cálculo 

 

 

 

 

R:__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2) Os macacos do zoológico são organizados em 6 grupos para as apresentações. Quantos 

macacos se apresentam por vez?  

Cálculo 

 

 

 

 

 

R:_____________________________________________________________________ 

3) Alguns supermercados fizeram doação de alimentos para os animais do zoológico. O 

supermercado “A” doou 250 kg, o “B” doou 320 kg e o “C” doou 430 kg. Quantos kg de alimentos 

o zoológico recebeu de doação?  

Cálculo 

 

 

 

R:_____________________________________________________________________ 



 

4) No primeiro dia, os animais comeram 138 kg. Quantos kg de alimentos restaram?  

Cálculo 

 

 

R:_____________________________________________________________________ 

 

5) Pinte a figura abaixo de acordo com a legenda. Faça os cálculos abaixo: 

Vermelho : o produto de 15 e 12 = ____________ 

Amarelo: o quociente de 150 por 6 = __________ 

Laranja: a soma entre 1523 e 1234 = __________ 

Azul: a diferença entre 1954 e 1625 = __________ 

Roxo: o quociente de 84 por 7 = ______________ 

Verde: o produto de 23 e 12 = ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   180 

   329 

   276 

 2757 

  25 

   12 



INGLÊS 

 

1) Desenhe a bandeira dos seguintes Paises:  

a) USA  

b) Spain  

c) Australia  

 

2) Complete o texto abaixo com os pronomes adequados.  

 

 
3) Escolha um dos países abaixo pesquise sobre:  

( Mexico, Japan, Italy) 

 O tamanho da população 

 Idioma usado 

 Curiosidades sobre a culinária do país  

 Presidente  

 Cultura 

 

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: 02/ 04 /2020 QUINTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: HISTÒRIA,CIÊNCIAS, ENSINO RELIGIOSO  E EDUCAÇÂO 
FÌSICA 

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 chamamos 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 – ATIVIDADE – ESTUDANDO A PRÉ-HISTÓRIA. 

 

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

 

 

Ciências 

Acessar o livro digital e ler o capítulo “Poluição e tratamento da água”  e responder as 

atividades numa folha à parte ate a página 27. 

 

 

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 

 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – FÓRUM –    

 

DIA: 03/ 04 /2020 SEXTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: PORTUGUÊS,CIÊNCIAS, MATEMÀTICA  E ARTE 

Português 

 

Menino atacado por tigre em zoológico tem o braço amputado 

Um caso triste, aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná: um menino de 11 anos foi atacado por 

um tigre, no zoológico. O caso aconteceu na última quarta-feira (30/07). As imagens feitas por 

visitantes do parque, mostram o menino em uma área proibida perto da jaula do leão e do tigre. O 

garoto colocava o braço entre as grades, alimentava e acariciava o animal, além de ficar correndo de 

um lado para outro, estressando o tigre que o atacou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A veterinária Gladis Dalmina, funcionária do Zoológico de Cascavel, confirmou que a criança 

ultrapassou a grade de segurança do felino. Segundo integrantes da equipe de cuidadores, o menor 

foi incentivado pelo próprio pai a correr em volta da jaula, dentro da grade de proteção, provocando o 

animal. O pai ignorou todas as placas de alerta para evitar se aproximar do local e não ouviu apelos 

de quem o observava e pedia que parasse com a brincadeira. 

Populares que assistiam à cena, gravaram a movimentação e avisaram os responsáveis, 

contrariados com o comportamento do pai da criança. 

 



O tigre de 3 anos chegou ao zoológico de Cascavel com 8 meses e foi criado em cativeiro. Depois do 

ataque, o animal foi colocado em isolamento. Segundo a polícia, o pai do menino disse que estava 

cuidando do caçula, de 3 anos, e não viu quando o outro filho se aproximou da jaula do tigre. O 

menino foi levado para o hospital em estado grave. Ele passou por cirurgia e os médicos precisaram 

amputar o braço dele. O pai do menino foi detido e liberado após prestar depoimento. Segundo o 

delegado que investiga o caso, ele pode responder por lesão corporal grave. 

www.G1.com.br 
 

 

01) Interpretando  

a) Você acha que o menino estava correto em invadir o espaço do tigre? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Qual é a sua opinião em relação aos animais que vivem presos em cativeiro como em 

zoológicos e reservas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Segundo os visitantes do zoológico a culpa foi do pai. Segundo a leitura do texto por qual 

motivo as pessoas afirmam isso? Explique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) Qual é o ensinamento que podemos retirar dessa notícia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e) Marque um X nas alternativas CORRETAS: 

(     ) O tigre é um animal mamífero e respira por pulmões. 

(     ) O tigre, nasce da barriga da mãe com escamas e nadadeiras. 

(     ) O tigre, assim como os leões são ferozes e podem caçar na água. 

(     ) O tigre assim como as zebras possuem listras e põem ovos. 

 

02) Durante as nossas aulas aprendemos as características e particularidades dos animais, 

sabemos que podemos encontrá-los na água, debaixo da terra, e nos locais mais improváveis. 

Diante de seu conhecimento, observe as dicas abaixo e descubra o animal.  

 



a) Animal vertebrado, mamífero que vive na água, considerado pelo ser humano muito 

inteligente e dócil. Menor e primo das baleias. ___________________________ 

 

b) Animal vertebrado, classificado como ave que não voa, vive na água e podemos encontrá-la 

em regiões geladas. ____________________ 

 

c) Anfíbio que encontramos com facilidade nas proximidades de nosso ambiente. 

______________ 

 

d) Animal invertebrado que passa por uma metamorfose, possui muitas cores e é encontrada 

facilmente. ___________________________ 

 

e) Animal vertebrado, réptil, perigoso, geralmente considerado venenoso, em alguns lugares 

pode ter mais de 6 metros e rasteja. ___________________ 

 

Ciências 

Acessar o livro digital e ler o capítulo “O ciclo da água”  e responder as atividades numa 

folha à parte ate a página 33. 

 

Matemática 
 
História com Matemática: 
A princesa e o Dragão  
Em uma longínqua terra vivia uma corajosa princesa, que queria 
salvar seu país de um terrível dragão que destruiu 24 celeiros e 
colocou fogo em 55 casas. Quantas propriedades ele 
destruiu?____________ 
 
 
O poder do dragão vinha de seus 13 dentes mágicos. Para salvar 
seu país a princesa teria que retirar 4 dentes mágicos do dragão.  
Com quantos dentes o dragão ficaria? ____________________ 
 
A princesa fez um plano: ela ordenou que seus doceiros reais preparassem os mais gostosos 
doces da cidade. Pegou uma sacola e colocou 21 doces e deixou na mão direita, em outra 
sacola ela colocou 3 doces a menos e segurou na mão esquerda. Quantos doces ela tinha nas 
duas mãos? _____________ 
 
E saiu a procura do dragão. Quando ela o achou, ele estava dentro de uma caverna e ela 
começou a alimentá-lo. O dragão comeu 10 imediatamente, e depois mais 11. Então ele comeu 
mais 4. Quantos ele comeu no total?_________ E quantos doces sobraram? _____________ 
 
Por comer muitos doces logo o dragão ficou com uma enorme dor de dente. A princesa disse: 
“se acalme, eu sou dentista”. Então ela escalou a boca do dragão e começou a puxar os dentes, 
a princesa puxou 8 dos 13 dentes do dragão. Com quantos dentes o dragão 



ficou?____________  
 
Mas o dragão continuou a urrar muito bravo e ela saiu correndo e foi perguntar para o Mago 
Turu o que ele achava que poderia ter ocorrido. O tal mago morava em cima de uma enorme 
montanha encantada e as pessoas só podiam chegar lá dando pulinhos. Com muita 
determinação em salvar seu país a princesa saiu pulando na estradinha que dava 7 voltas na 
montanha, para cada volta ele tinha que dar 55 pulinhos. Quantos pulinhos a princesa deu para 
chegar ao alto da montanha? _____________ 
 
O mago disse para ela o seguinte: “Os verdadeiros poderes mágicos do dragão estão nos 
dentes caninos”. Quantas palavras o mago falou para a princesa? _____________ 
 
Ela entendeu a mensagem e voltou correndo para o palácio. Então ordenou ao cozinheiro que 
fizesse o doce mais duro que ele conhecesse. O cozinheiro fez então 4 tachos de rapadura com 
6 quilos cada. Quantos quilos de rapadura foram feitos? _______________ 
 
Ela deixou os tachos na porta da caverna onde o dragão estava. Quando ele sentiu o cheiro dos 
doces veio correndo e comeu 3 quilos para experimentar. Quantos quilos sobraram?________ 
Como ele gostou muito, ele comeu mais 5 quilos. Quantos quilos sobraram dessa vez?________ 
 
Aí começou a dor de dente de novo e ele começou a urrar e a chamar pela princesa-dentista. 
Ela arrancou 2 caninos e assim o dragão perdeu seus poderes mágicos. Com quantos dentes o 
dragão ficou?_________ 
 
Depois disso o dragão ficou tão bonzinho que a princesa o convidou para morar no castelo, mas 
ele era tão grande que ocupou metade dos 48 quartos do castelo. Quantos quartos ele 
ocupou?__________ 
O dragão usou 1 quarto para cada pé (ele tinha 2 pés). Quantos quartos o resto do corpo 
ocupou?___________ 
 
E agora ele come 6 doces de manhã e 4 de tarde, 7 dias por semana. Quantos doces ele come 
por semana?___________ 
 
Assim ele vive bem calminho e todo o povoado diz “viva a princesa que conseguiu reduzir o mau 
humor do dragão a 0”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE 



 


