
 
                           

                                       

                               CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   04/05/2020 A 08/05/2020 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES PROPOSTAS: 

 

 

OLÁ CRIANÇAS,SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO AO MOMENTO 

QUE ESTAMOS VIVENDO, TEREMOS QUE  FICAR MAIS UM TEMPINHO DISTANTES. 

ENTÃO, PREPAREI  ATIVIDADES E  ADAPTEI ALGUNS CONTEÚDOS PARA SEREM 

REALIZADOS EM CASA DURANTE ESSSA SEMANA.  

 

LEMBRE-SE: 

 

 AS ATIVIDADES E VIDEOAULAS ESTÃO DÍSPONIVEIS NO PORTAL MODERNA 

COMPARTILHA;  

 AS ATIVIDADES TAMBÉM SERÃO REALIZADAS NOS CADERNOS E NOS LIVROS 

DIDÁTICOS. NÃO SE ESQUEÇA DE DEIXAR OS CALCÚLOS REALIZADOS. 

 

 

QUALQUER DÚVIDA, ENTRAR EM CONTATO PELO SETOR DE MENSAGENS DENTRO 

DO PORTAL MODERNA COMPARTILHA OU O CLASSAPP. 

 

 

 

BEIJINHOS!! 

PROFESSORA TIARA MARIA ALTOÉ. 

 
  



 
                           

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   04/05/2020 A 08/05/2020 

                                           PROFESSORA: TIARA MARIA ALTOÉ 

 
DIA: 04/ 05/ 2020 SEGUNDA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS. 

 
MATEMÁTICA 

CONTEÚDO: MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO 

 

         O conjunto dos múltiplos de um número se forma através da multiplicação deste número por 

todos os demais números naturais, portanto, a quantidade de múltiplos de um número qualquer é 

infinita.  

          Assim, os múltiplos do número 3 são os números 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente até o 

infinito. 

          Exemplos: Podemos dizer que o número 15 é múltiplo do número 3, pois 15 é igual a 3 

multiplicado por 5. 

 M 2 = { 0,2,4,6,8,10,12...} 

 M 5 = { 0,5,10,15,20,25...} 

 

Para realizar as atividades dessa aula acesse o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – VIDEOAULA 04. 05. 20 MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO. 

 

          Agora, coloque em prática tudo o que aprendeu! 

 

01. Escreva os 10 primeiros múltiplos dos múltiplos abaixo: 

a) M (20) - __________________________________________ 

b) M (36) - __________________________________________ 

c) M( 8 ) - __________________________________________ 

d) M (48) - __________________________________________ 

e) M (2) - ___________________________________________ 

f) M (12) - ___________________________________________ 

g) M (18) - ___________________________________________ 

02. Complete as sequências: 

 0, 4, 8, __, __, 20, __, 28, ___, ___ 

 0, 7, 14, 21, 28, 35, ___, ____, ____. 

 0, 12, 24, _____, _____, _____, ______, ______, _____. 

 0, 5, 10, _____, _____, 25 , ______, ______, ____. 

 

 

https://conceitos.com/numeros-naturais/


03. Pinte somente os múltiplos dos números em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIVRO DIDÁTICO BURITI – páginas 142 e 143. 

 

CIÊNCIAS 

CONTEÚDO: O DESTINO DO LIXO. 

 

                Em nossa aula iniciaremos os estudos sobre, o destino do LIXO que produzimos 

diariamente. Para inicio de conversa  acesse o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 

LMS – ATIVIDADES – 04/ 05/ 2020 – O LIXO QUE PRODUZIMOS! 

 

Atividades no LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS. Atenção nas instruções: 

 

 OS DESTINOS DOS LIXOS – Livro didático Buriti páginas 40 e 43. 

 Ciclo da vida dos materiais - Livro didático Buriti páginas 44 e 45. 

 
 



 
 

                           

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   04/05/2020 A 08/05/2020 

                                           PROFESSORA: TIARA MARIA ALTOÉ 

 
DIA: 05/ 05/ 2020 TERÇA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  
                            

CONTEÚDO: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

 Interpretação oral e escrita da crônica “O TORCEDOR” (CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE) . 

 Livro didático páginas 14 a 18.  

 

 

REFORÇO ORTOGRÁFICO 

C,Ç,S,SS,SC,SÇ, E XC 

 

 Atividades no Livro didático - páginas 160 a 161. 

 

 

HISTÓRIA  
                            

CONTEÚDO: REVOLUÇÃO AGRÍCOLA 

 

        Dando continuidade aos nossos estudos, hoje, iremos estudar sobre o desenvolvimento da 

agricultura, ou a REVOLUÇÃO AGRÍCOLA, como ficou conhecida no PERÍODO NEOLÍTICO. 

 

Atividades no LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA. Atenção nas instruções: 

 

 GRUPOS ORGANIZADOS E AGRICULTURA– Livro didático Buriti páginas 20  a 23. 

 ESTUDO DO TEXTO - Livro didático Buriti páginas 24 a 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                        04/ 05/2020 A 08/ 04 /2020 

                                            PROFESSORA: TIARA MARIA ALTOÉ 

                                

DIA: 06/ 04/ 2020 QUARTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS E INGLÊS. 

 
MATEMÁTICA 

 
  CONTEÚDO: MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

 

           Quando temos dois ou mais números inteiros, é possível listar os múltiplos desses 

números. 

         Ao realizarmos essa listagem, vamos perceber que existem mais de um múltiplo em 
comum, ou seja, múltiplos que aparecem ao mesmo tempo em todas as listas desses 
números dados. Veja o exemplo. 

Exemplo -  Os 10 primeiros múltiplos dos números 2, 8, 10. 

M (2) = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ...} 

M (8) = {8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ...} 

M (10) = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ...} 

        No exemplo acima, podemos ver mais de um múltiplo comum entre os números, esses 

números são chamados de múltiplos comuns. 

 

CALCULANDO O MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

 

             Para determinar o MMC, ou seja, o MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM devemos realizar 

inicialmente a listagem de alguns múltiplos dos números em questão.  

          O PRIMEIRO MÚLTIPLO que aparecer na listagem dos dois ou mais números em questão 

é chamado de mínimo múltiplo comum. Ele é chamado de mínimo, pois é o menor deles e 

sempre coincidirão com o primeiro número comum aos dois ou mais números.  

          Observe o exemplo:  

  

          M (4) = {4, 8,12,16, 20, ...}  

          M (8) = {8, 16, 24,32,40, ...}                       LOGO O MMC (8,4) =  8 

 

 



 

 

Para melhor entendimento acesse o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – VIDEO AULA 04. 05. 20 CALCULANDO O MMC. 

 

ATIVIDADE 

 Utilizando o que você aprendeu na nossa vídeoaula, calcule o M.M.C  dos números abaixo: 

a) 18 e 26: 
b) 24 e 36: 
c) 60 e 80: 
d) 16 e 32: 
e) 50 e 75: 
 

 

 

 

CIÊNCIAS 

CONTEÚDO: O MEIO AMBIENTE E SUAS RELAÇOES  

 

        Como já estudamos e conversamos em sala de aula, diversos são os problemas que 

estão atingindo o meio em que vivemos, e o pior, é saber que, o ser mais frágil do ciclo 

natural, é o que mais o destrói, o próprio homem. 

        Dentre os principais danos ao meio ambiente podemos citar: 

 

 O DESMATAMENTO; 

 A POLUIÇÃO DA ATMOSFERA; 

 A POLUIÇÃO DA ÁGUA ; 

 A CONTAMINAÇÃO DO SOLO. 

 

          A Preservação Ambiental envolve questões diversas, como conscientização sobre 

a natureza, manutenção dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida nas 

cidades, fala de alguns problemas e procura soluções para questões simples como o que 

fazer para reduzir o lixo que vem se acumulando no planeta e degradando o meio 

ambiente.  

 

          AINDA FALANDO SOBRE O LIXO. 

 

         Já faz um bom tempo em que é possível notar que a população mundial vem aumentando, 

e quanto mais pessoas, mais produtos são consumidos, e quanto mais produtos, maior é a 

produção  de LIXO. Aliás, esse é o maior desafio da atualidades, o descarte de produtos. 

 

          O QUE É LIXO? 

 

        Essa pergunta parece simples, mas você sabia que o lixo tem uma classificação de acordo 

com sua periculosidade. 

 

 



 

          PESQUISANDO! 

 

Faça uma pesquisa, e depois desenhe ou cole as imagens que representem o símbolo de cada 

tipo de lixo da lista abaixo, e escreva onde são encontrados. 

 

 Lixo atômico; 

 Lixo público; 

 Lixo industrial; 

 Lixo hospitalar; 

 Lixo comercial; 

 Lixo doméstico. 

 

 

 

 

INGLÊS 

 

Para realizar as atividades  dessa aula acesse o  PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – VIDEOAULA DE INGLÊS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   04/05/2020 À 08/05/2020 

                                             PROFESSORA: TIARA MARIA ALTOÉ 

                                

DIA: 07/ 04/ 2020 QUINTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA / E. RELIGIOSO E  ED.FÍSICA. 

 

MATEMÁTICA 

Na aula de hoje, faremos as correções de algumas atividades realizadas nas últimas aulas.  

Para isso, acesso o PORTAL MODERNA COMPARTILHA 

 

LMS – ATIVIDADES – 07/04/2020 VIDEOAULA CORREÇAO DAS ATIVIDADES. 

 

     Serão corrigidas as atividades:  

 Expressões numéricas (27/04/2020). 

 Múltiplos de um número (04/05/2020). 

 MMC (06/05/2020). 

 

 

ENSINO  RELIGIOSO 

 

CONTEÚDO: JEITOS DE SER: CRENÇAS E PRÁTICAS DA FÉ BAHÁ´Í 

• A Fé Bahá’í é monoteísta e acredita haver apenas um Deus que é cultuado com diferentes 

nomes. 

• É contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. 

• É contra a má distribuição de renda e os conflitos entre países. 

• Prezam pela harmonia entre ciência e religião. 

• Buscam a verdade de seus ensinamentos sem clérigos. 

• Coordenam suas atividades por meio de nove membros escolhidos por votação, em que 

maiores de 21 anos são permitidos a votar e a serem votados. 

• Adota o número nove como número da perfeição já que é o maior dígito. 

• Adotam templos de nove entradas com a exclusiva finalidade de realizar orações. 

• Acreditam que a vida é somente um projeto para o crescimento espiritual que se inicia no 

ventre materno e se prolonga pela eternidade. 

• Acreditam que a semelhança entre Deus e os homens é como um espelho para que o homem 

reflita as perfeições divinas, como a bondade, humildade, honestidade, veracidade, serviços e 

outras. 

• Acreditam que o casamento é realizado pela união entre homem e mulher a fim de melhorarem 

a vida espiritual um do outro.  

 



 

 Para melhor compreensão do tema: assista a videoaula e faça as atividades 

propostas. 

 

  As atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-se de 

colocar identificação, data e título do conteúdo).  

Atividades 

01) A religião Fé Bahá´í foi fundada por  um jovem persa que se intitulou “Bab”(portão).Qual era  

a mensagem anunciada por ele? 

02) Os seguidores da Fé Bahá’í acreditam na unidade. O que isso significa? Explique com suas 

palavras. 

03) Descreva quais valores podemos aprender com os ensinamentos da Fé Bahá´í. 

04) Bab anunciou uma mensagem de paz e união para o mundo inteiro. Agora é a sua vez! Crie 

uma oração pedindo paz para o mundo. 

 

  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CONTEÚDO: CONTINUANDO COM O BASQUETE BOLL 

 

          Como vocês já tem uma noção básica da prática e 

das teorias do basquete, e já assistiram o filme SPACE 

JAM, nós vamos continuar com esses conteúdos hoje 

fazendo uma pesquisa respondendo as perguntas no 

caderno para reforçar o que já foi vivenciado e 

aprimorando os conhecimentos. 

 

QUESTIONÁRIO. 

1) Descreva como é a saída de bola para dar inicio ao jogo do basquete. 

2) Quantos jogadores titulares compõe uma equipe de basquete? 

3) O que é uma falta técnica? 

4) O que é uma falta antidesportiva? 

5) Existe uma área desenhada na quadra de basquete, logo em baixo da tabela (cesta), é a 

área restrita, qual é o nome popular que se atribui a esta área? 

6) Quais são as pontuações possíveis para uma cesta de basquete e descreva resumidamente 

cada uma delas.  

7) Onde são cobradas as faltas simples do basquete? 



8) Qual é o objetivo do jogo de basquete? 

9) Quem inventou o basquete e qual é o país origem? 

10) Faça um pequeno resumo das regras do basquete: 

a- O que não é permitido durante o jogo do basquete.  

b- O que é permitido . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   04/05/2020 À 08/05/2020 

                                             PROFESSORA: TIARA MARIA ALTOÉ 

                                

DIA: 07/ 04/ 2020 SEXTA– FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: LÍNGUA PORTUGUESA/ GEOGRAFIA/ EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

GRAMÁTICA: PRONOMES POSSESSIVOS E DEMONSTRATIVOS 

 

            Querido aluno, utilizamos a todo momento os PRONOMES POSSESSIVOS em nossa 

vida. Nós usamos esses pronomes nas nossas conversas, quando queremos dar pessoalidade ou 

se referir às pessoas do discurso, dando uma ideia de posse, uma posse de quem fala para quem 

fala. 

             É como se você estivesse falando de algo que é seu para outro amigo:  

Por exemplo:   Você viu a minha caneta colorida. 

               Os pronomes possessivos estabelecem essa relação de posse, e podem ser 

classificados, como: 

 

 

 

 

            Já os PRONOMES DEMONSTRATIVOS são usados para indicar a posição  de um ser 

em relação às pessoas do discurso.  

            É como se você estivesse falando de algo que é seu para outro amigo:  

Por exemplo:      Aquele livro é seu? 

 



 

 

 

             ATIVIDADES PROPOSTAS: 

 LIVRO DIDÁTICO BURITI                 Páginas  55 e 56. 

                                                           Páginas  68 e 69/ 72. 

 

 

GEOGRAFIA 

CONTEÚDO: ESTUDO DO BRASIL 

    

             O Brasil  é o maior país da América do Sul, compreende uma área de 8. 574. 403 Km² 

(quilômetro quadrados). Seu nome oficial é REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, tem 

BRASÍLIA como sua CAPITAL, onde se encontra a sede do governo brasileiro.  

           O território brasileiro está dividido em  27 UNIDADES FEDERATIVAS: são 26 Estados 

e 01 Distrito Federal. 

 

NOME OFICIAL: República Federativa. 

ÁREA: 208,5 milhões de habitantes (estimativa 

para julho de 2018 - fonte: IBGE) / Censo de 2010: 

190.732.694 (IBGE). 

POPULAÇÃO: 8.515.767,049 km² (fonte IBGE) 

CAPITAL: Brasília 

MOEDA:  Real ( R$ ) 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 26 estados e 1 

Distrito Federal. 

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS: 5.570 (em julho 

de 2018). 

 

 

https://www.suapesquisa.com/cidadesbrasileiras/cidade_brasilia.htm
https://www.suapesquisa.com/moedas/real_brasil.htm


 

 

FORMA DE GOVERNO: República 

FORMA DE ESTADO: Federação 

FORMA DE PODER: Democracia 

SISTEMA DE GOVERNO: Presidencialismo 

NACIONALIDADE: brasileira 

PRESIDENTE: Jair Bolsonaro (partido: PSL) - desde 01/01/2019. 

GEOGRAFIA DO BRASIL:  

LOCALIZAÇÃO: leste da América do Sul 

CLIMA DO BRASIL: equatorial, tropical, tropical de altitude, 

tropical atlântico, subtropical e semiárido. 

 

 

 

ASSIM É FORMADO O BRASIL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Identifique no mapa abaixo, os estados brasileiros através da sua sigla oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Querido aluno, agora iremos iniciar nossos estudos sobre a POPULAÇÃO 

BRASILEIRA. 

 

           Para iniciar, estudaremos alguns textos informativos e faremos algumas atividades. 

 LIVRO DIDÁTICO BURITI – páginas 10 a 15. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

AGORA É COM VOCÊ!  

COMO VOCÊS APRENDERAM SOBRE O BASQUETE, ASSISTIRAM UM FILME E 

RESOLVERAM ATIVIDADES, FAÇA UMA PESQUISA SOBRE UM ASTRO DO BASQUETE 

(PODE SER QUALQUER ATLETA QUE ESTÁ NO BASQUETE) CONTANDO SUA 

TRAJETÓRIA  E COMO ALCANÇOU SUCESSO. COLOQUE OS PONTOS QUE 

CONSIDERAREM  MAIS INTERESSANTE. FAÇA COM ATENÇÃO. 

 

 


