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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

Por.: Apostila pág. 174.

 Estudar banco de palavras ( G ).
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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.

2° Ano B

Mat.: 87 a 89 Letra D, e E
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3º Ano B

ATIVIDADE DO DIA 23/03Português: Fazer um 

folheto informativo com capa e três dobras sobre 

o coronavírus. Pode estar olhando a página 64 

para ajudar na realização da atividade. Enviar 

foto do folheto e guardar na pasta para que 

quando nós voltarmos, eu possa retirar com o 

aluno (a). 

Cortar os anexos que estão no final da apostila. 

São os anexos de português da página 38. Cortem 

as palavras das 4 folhas e joguem o jogo da 

memória com o pai, a mãe ou alguém que esteja 

em casa com você!! Coloque as palavras que você 

cortou viradas para baixo e quem conseguir 

completar mais duplas de palavras iguais é o 

vencedor. Me mandem foto de vocês jogando o 

jogo da memória em casa. 

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.
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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

ATIVIDADE DO DIA 23/03              Mat.: 

Pg.: 48 a 50 compor e decompor de 10 

em 10;
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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

Fazer download da atividade;              

Assistam os videos discriminados na 

folha atividade;   


