
ROTINA MENSAL  

ATENÇÃO PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA AS DATAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM CASA - 4º E 5º ANOS 

06/07 
Segunda-feira 

 
Português 

 
 Contação de histórias: Fiquem atentos ao grupo de whatsapp, a professora irá enviar uma 

leitura.  

07/07 
Terça-feira 

 
Educação Física 

 
 Professora Anatilha; 

08/07 
Quarta-feira 

 
Matemática 

 Jogo da memória: Tabuada e resultado (registre através de vídeo ou foto e envie para 
professora); 

 Sistema de numeração decimal; 
 

09/07 
Quinta-feira 

 
Português 

 Stop Junino (registre através de vídeo ou foto e envie para professora); 
 Interpretação de lenda; 

 

10/07 
Sexta-feira 

 
Cultura Popular 

 Arte Naif: Pinte e transforme a arte em um quebra-cabeça (registre através de foto e envie 
para professora Silmara); 

 Quer conhecer outras obras da Arte Naif? – fique atento ao seu grupo de watsaap ou 
pesquise. 

13/07 
Segunda-feira 

 

 
Português 

 
 Leitura:  Fiquem atentos ao grupo de whatsapp, a professora irá enviar uma leitura. 

14/07 
Terça-feira 

 
Educação física 

 
 Professora Anatilha; 

 

15/07 
Quarta-feira 

 
Matemática 

 Jogo da memória: Tabuada e resultado (registre através de vídeo ou foto e envie para 
professora); 

 Medidas de tempo – hora; 
 

16/07 
Quinta-feira 

 
Português 

 Stop junino (registre através de vídeo ou foto e envie para professora); 
 Ortografia: L ou U / Trecho do texto: O dono da luz; 

 

17/07 
Sexta-feira 

 
Cultura Popular 

 Produção de obra: 
A) Observe a obra de Alfredo Volpi e com os materiais enviados, produza sua obra (registre 

através de foto e envie para professora); 



 

Professora Silmara 

20/07 
Segunda-feira 

 

 
Português 

 
 Contação de história:  Fiquem atentos ao grupo de whatsapp, a professora irá enviar uma 

leitura. 

21/07 
Terça-feira 

 

 
Educação física 

 
 Professora Anatilha; 

22/07 
Quarta-feira 

 

 
Matemática 

 Jogo Salute da adição (registre através de foto e envie para professora) 
 Sistema de numeração decimal: Cruzadinha – Tire de letra; 

23/07 
Quinta-feira 

 

 
Português 

 Desafio: Adivinhas sobre temas juninos; 
 Substantivo; 

24/07 
Sexta-feira 

 

 
Cultura Popular 

 
 Converse com seus familiares e compartilhe uma receita típica do mês de junho; 

27/07 
Segunda-feira 

 

 
Português 

 
 Leitura:  Fiquem atentos ao grupo de whatsapp, a professora irá enviar uma leitura. 

 
28/07 

Terça-feira 

 
Educação física 

 
 Professora Anatilha; 

29/07 
Quarta-feira 

 

 
Matemática 

 Jogo Salute da Adição (registre através de foto e envie para professora); 
 Sistema de numeração decimal- crucigrama; 

30/07 
Quinta-feira 

 

 
Português 

 Elaborar adivinhas sobre tema junino (compartilhar no grupo); 
 Revisão: Substantivo, adjetivo e locução adjetiva; 

31/07 
Sexta-feira 

 
Cultura Popular 

  Criação/construção: Dobradura do balãozinho (registre através de foto e envie para 
professora). 
 


