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ORIENTAÇÕES AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

Prezados pais e responsáveis,

Diante da situação que o mundo tem enfrentado causada 

pela covid-19, coronavírus, as aulas presenciais permanecem  

suspensas em nosso município. E como incentivo para que 

nossos alunos deem continuidade aos estudo, organizamos 

um plano de estudo que deverá ser realizado em casa, 

cada  estudante será desafiado a resolver as atividades e  

para respondê-las, ele poderá fazer pesquisas em fontes 

variadas disponíveis em sua residência. É necessário que 

seu filho (a) conte com seu apoio e  auxilio  na organização 

do tempo e no cumprimento das atividades.  Contamos 

com sua colaboração.

ORIENTAÇÕES AO ALUNO

Para ajuda-lo nesse período em que não estamos tendo 

aulas presenciais, preparamos algumas atividades para 

contribuir com sua aprendizagem. Contamos com seu 

esforço e dedicação na realização das tarefas. E que muito 

em breve nos reencontraremos na escola e tudo voltará 

ao normal.

Bons estudos!



PORTUGUÊS

*Querido aluno, nessa atividade você terá que colorir as letras 
que formam o seu nome.



INGLÊS

• Você deverá colorir cada borboleta e aprenderá os nomes das 
cores em inglês.
• PINTE CADA BORBOLETA DE ACORDO COM A COR QUE ESTÁ 
ESCRITA EM SUA ASA:



MATEMÁTICA

*Vamos para mais essa atividade em que você irá colorir o número 
que corresponde a cada quantidade.
Tenho certeza de que ficará muito bonito!



GEOGRAFIA    

*Nessa atividade você aprenderá sobre os meios de transporte .



CIÊNCIAS    

Querido estudante com essa atividade você aprenderá sobre a co-
leta seletiva e sua importância para a preservação do meio ambi-
ente.





EDUCAÇÃO FÍSICA    

Essa atividade é muito legal! Nela você identificará cada brinca-
deira popular e colocará o nome de cada uma delas abaixo da sua 
imagem.



Responsáveis pela elaboração das atividades
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Joana Darque Catarina de Sena Santiago 






