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Dias da 

semana 

Estudo a ser desenvolvido 

 

Segunda-

feira 

16/11 

Crie cinco histórias matemáticas no seu caderno, envolvendo a multiplicação e divisão. Resolva 

armando a conta e responda a pergunta formulada no seu problema. Seja criativo. Confio em 

você! 

 

Terça-feira 

17/11 

Domingo ocorreram as eleições para vereadores e prefeitos nas cidades do Brasil. Converse com 

seus pais, se preferir e puder, acesse também fontes de pesquisas como internet e livros para 

saber, que funções esses dois cargos exercem na administração de uma cidade? Crie um texto 

explicando.  Também contando o que você gostaria que melhorasse na nossa cidade, ou seja, o 

que o prefeito deveria fazer e investir para nossa cidade fique um lugar legal para se viver. 

 

Quarta-feira 

18/11 

Pesquise, converse e faça em seu caderno: 

1) O QUE SÃO: 

Palavra monossílaba –  

Palavra dissílaba -  

Palavra trissílaba –  

Palavra polissílaba -  

Plural – 

Singular – 

Aumentativo – 

Diminutivo –  

Substantivo próprio – 

Substantivo comum – 

Palavra sinônimas –  

Palavras antônimas – 

 

Quinta-feira 

19/11 

Faça as atividades da página “52”, “53” e “54” do seu livro de português no caderno. 

 

 

 

Sexta-feira 

      20/11 

Síntese avaliativa diagnóstica das atividades semanais. 

Esta atividade deve ser feita em uma folha separada, com letra do aluno, nome completo, data, 

turma e nome do professor. E deverá ser entregue na escola no dia 25/11, pelo turno da manhã, 

das 8:30 às 12h, juntamente com os livros didáticos utilizados pelo (a) aluno (a), no 

decorrer do ano letivo. 

 

Atenção Senhores Pais ou Responsáveis quanto aos livros didáticos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo! Durante 
o ano letivo de 2020 vivemos uma situação completamente atípica, devido pandemia do novo coronavírus. Com isso, tivemos 
que nos adaptar a essa realidade e ao ensino remoto, onde foi de fundamental importância podermos contar com o uso dos 
nossos livros didáticos. Porém, está chegando a hora dos livros retornarem para a escola, a fim de que possamos organizá-los, 
para que nossos alunos possam utilizá-los novamente no ano seguinte, situação em que mais uma vez, certamente serão 
fundamentais. Para isso contamos com o apoio dos nossos alunos e responsáveis!  

 



ANEXO 1 

1. Leia com atenção e responda: 

a) Marcelo saiu de casa às 7 horas e chegou na escola trinta minutos depois. Que horas Marcelo chegou na 

escola? 

 

b) Carla saiu de carro de casa às 9 horas e chegou a seu destino vinte minutos depois. Que horas Carla 

chegou no seu destino? 

 

c) A professora iniciou a aula virtual às 10 horas e deu uma hora de aula. Que horas acabou a aula virtual? 

 

d) Marquei com meu amigo de encontrá-lo no shopping às 8 horas e atrasei 35 minutos. Que horas cheguei 

no shopping para encontrar meu amigo? 

 

e) Fui na padaria buscar o pão. A padaria abre às 8h e quando cheguei lá estava fechada ainda. Eu esperei 

10 minutos para abrir a padaria. Que horas cheguei na padaria? 

 

f) Minha madrinha viaja 3 horas de ônibus para nos visitar. Se ela sair da cidade dela às 8 horas, que horas 

ela chegará aqui na minha cidade? 

 

g) Preciso estudar bastante histórias matemáticas. Se eu começar a estudar às 9 horas e estudar durante 

duas horas, que horas devo parar de estudar? 

 

h) Para resolver uma atividade enviada pela professora eu levei 30 minutos. Eu comecei a resolver a 

atividade às 11 horas. Que horas eu terminei de resolver a atividade? 

 

h) Comecei a andar de bicicleta às 9 horas e 15 minutos e só parei 15 minutos depois. Que horas parei de 

andar de bicicleta? 

 

i) Comecei a ler um livro às 10 horas e li durante 45 minutos. Que horas parei de ler o livro? 

 

j) O jogo de futebol começou às 9 horas e o primeiro tempo durou 45 minutos. Que horas acabou o primeiro 

tempo? 


