
1º Aula

Data 25/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

1º Ano B

Ingles: Unidade 3 paginas 38,39,40 e 41



1º Aula

Data 25/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

Ingles: Unidade 2 paginas 20, 21,22,23 e 

24

2° Ano B

Cie.: Teatro com fantoches que foi pedido 

para fazerem em casa, enviar pelo 

whatsapp.

Mat.: Desafio da pg.: 94.

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.



1º Aula

Data 25/03/2020

 

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

ATIVIDADE DO DIA 24/03                             

Por.: Pg.: 79,80 e 81 ( os exercícios 5 da página 

80 e o exercício 6 da página 81 deverá ser 

feito no caderno de português)                                                         

His / Geo.: Fazer as páginas 142,143 e 144.

Ingles: Unidade 2 paginas 20,21,22 e 23

His e Geo.: TRABALHO Criar uma planta 

baixa de algum cômodo de sua casa e 

enviar a foto até o dia 30/03. 

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

3º Ano B

Por.: Fazer os exercícios de ortografia no 

caderno, Observar a foto enviada e fazer 

as questões no caderno.                                   

PRODUÇÃO DE TEXTO com o título: Meio 

ambiente, O texto deverá ter 5 parágrafos. Use sua 

imaginação e escreva sobre esse tema comentando 

sobre a importância de cuidarmos do meio 

ambiente. 

Faça o texto no caderno de português. 

ATIVIDADE DO DIA 24/03                             

Por.: Pg.: 79,80 e 81 ( os exercícios 5 da página 

80 e o exercício 6 da página 81 deverá ser 

feito no caderno de português)                                                         

His / Geo.: Fazer as páginas 142,143 e 144.



1º Aula

Data 25/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

4º Ano B

Ingles: Unidade 2 paginas 22,23,24 e 25



1º Aula

Data 25/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

Fazer download da atividade;              

Assistam os videos discriminados na folha 

atividade;   

Ingles: Unidade 2 paginas 24,25,26,27 e 28

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

5º Ano B












