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Dias da 

semana 

Descrição do estudo a ser desenvolvido 

 

Segunda-feira 

 Livro Buriti Mais Português 

1º - Ler o texto sobre Abreviatura, Sigla e Símbolo da página 112. 

2º- Fazer os exercícios número 1 e número 2 no caderno de aula. 

 

 

Terça-feira 

 

Livro Buriti Mais Matemática 

1º- Décimos, centésimos e milésimos: fazer os exercícios da página 206 no caderno de 

matemática. 

2º - Fazer os exercícios da página 207 no caderno de matemática. 

 

Quarta-feira 

 

Livro Buriti Mais Ciência 

1º- Ler sobre os Movimentos da Terra da página 130 a 132. 

2º- Fazer os exercícios das páginas 130 e 132 no caderno de aula. 

 

Quinta-feira 

 

Livro AR (Aprender a Relacionar) Geografia e História 

1º - Ler a notícia número 01 da página 110. Responder a questão sobre a notícia no caderno de 

aula. 

2º- Fazer os exercícios da página 111 no caderno de aula. 

Sexta-feira 

 

Síntese avaliativa diagnóstica das atividades semanais.  

Considerando o que foi estudado nesta semana em Português, Matemática, Ciências, Geografia, 

responda: 

1- O que é uma abreviatura? 

2- Como se representa um décimo em forma de fração e em forma decimal? 

3- Como é chamado o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo? 

4- Quais plantas ornamentais os alunos da escola Perpétuo Socorro plantaram  

 

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 26/11, 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!  

 


