
 Roteiro de Atividades para estudo em casa 

 

  AGENDA 18/03/2020 

   -  Adverbio e locução adverbial tempo, lugar e negação, pesquise exemplos. 

  - Ortografia: Ca,Co,Cu, Ga, Go, Gu Tempo do verbo: Presente, passado e 

futuro. Terminações    AR, ER,IR 

   - Matemática: Igualdades nas adições e nas subtrações, termos das 

operações. 

   - Revisar tabelas e gráficos estatísticos. 

                           

  Tarefa de Casa será xerocada 18/03/2020 

 - Livro de Gramática pgs 27, 28,29,31     Matemática: 24,25,26 e a letra “C” da 

página 27. 

 - Treine ditado no caderno de pauta com as ortografias em estudo. Capriche! 

 

   AGENDA 20/03/2020 

  -Gramática: Acento agudo e circunflexo, revisar classe gramatical dos 

substantivos em estudo. 

 - Matemática: Decomposição, ordem e classe, problemas envolvendo adição e 

subtração, cálculos,  escrita dos números. 

- Tarefa de Casa xerocada e no livro de Gramática página 40, 41, 42, 43 

-  No livro de Português resolver página 37. 

            

 AGENDA 30/03/2020 

-  Treine leitura de textos e interpretações, também no banco de pesquisa 

sobre Advérbios e locuções adverbiais. 

 -Substantivos, adjetivo.- Classificação quanto ao número e a tonicidade. 

 - Treine leituras de acordo com as disciplinas e os livros didáticos, didático e 

cópia. 
  - Gramática: Sílaba tônica, classificação quanto ao número de sílaba. 



-  Produção textual: Resolva a produção textual na folha. 

-  Ciências: Revisando a visão página 22. 

-  Realize com as crianças a câmera que contém na página 23 de Ciências, 

como não foi possível, peço que realizem em casa e tragam para estudo em 

sala. 

-  Resolva no livro de Ciências a página 25  segunda questão. Use o material 

de apoio em seu livro de Português página 169. 

 

 

   AGENDA 01/04/2020 

  - Estude a tabuada de adição e subtração casas 2, 3, 4, 5. 

  - Treine cálculos e problemas de adição e subtração, seus termos. 

 - Treine a escrita dos números até 3.000 não sequenciados, ordem crescente, 

decrescente, pares e ímpares, decomposição por ordem e parcela. 

 - Sistema de numeração decimal, ordem e classes.  

- Pratique esses conteúdos em um caderno extra, treine a escrita correta deles. 

 - Resolva em seu livro de Matemática páginas: 16, 17,22, 24, 25, 26, 27,28 e 

29. 

 - Geografia: Revisar Orientação por instrumentos, página: 14, 15. 

 - Geografia: Conhecendo os mapas, página 28, O que são Mapas? Páginas: 

30,31. 

   

 

 

 

 

 

 

 


