
                     ESCOLA TENIR.  

                        CORUMBÁ, 13 DE ABRIL DE 2020. 

                    PROFESSORA: SIMONE A.S.B.O 

PLANEJAMENTO SEMANAL DE 13/04 a 17/04          Disciplinas: Português, Redação, História e Arte. 

2ª FEIRA 

13/04 

PORTUGUÊS: Folhas de revisão de todo conteúdo da unidade 2 Língua Portuguesa. 

Livro de Lição (Português) página 82 e 83. 

 

3ª FEIRA 

14/04 

PORTUGUÊS: Fazer páginas 84 e 85 do livro de português. Para essa atividade será necessário 

retirar os adesivos da p. 307 e montar sua capa de História em Quadrinhos na p. 84, crie um título 

e escreva o nome do autor. 

Unidade 3 – Histórias que divertem. Páginas: 86, 87, 88, 89 e 90 (ler e numerar a ordem dos 

quadrinhos) e em seguida, responder as páginas 91 e 92. 

 

4ªFEIRA 

15/04 

REDAÇÃO: Leitura de uma história em quadrinhos que será disponibilizada. Após a leitura criar 

sua própria história em quadrinhos, fazer isso no caderno de redação. 

ARTE: Página 23 do livro de arte desenhar-se na escola fazendo a atividade que mais gosta. A 

história que é mencionada (Kandondo, o desejo de aprender) nessa página será enviada. Página 

24 leia as instruções da página e siga as orientações, lembrando que terá de ser adaptada a 

atividade pois fará em casa. Marque um x na música escolhida e treine a dublagem da mesma. 

Página 25 apenas ligar a imagem da bailarina a sua sombra. 

Tarefa de Arte para 22.04 fazer a página 26 – Arte escondida nas sombras. Sigam as orientações 

presentes na página. 

 

5ªFEIRA 

16/04 

 

PORTUGUÊS: Livro de português página 93 e 94 - Sinais de pontuação. Seguirá folha de atividades 

com sinais de pontuação. 

6ªFEIRA 

17/04 

 

HISTÓRIA: Unidade 3 – Revoltas no Período Colonial. Página 38 e 39 fazer atividades das páginas 

40, 42 e 43 e responder no caderno de história as questões da folha que seguirá. 

 

 

 As atividades deverão ser registradas na agenda, conforme a data citada. 

 As correções das atividades serão através do gabarito que mandarei no site e no grupo. 

 As folhas de atividades deverão ser coladas no caderno de acordo com a disciplina. 

 Slides, folhas de atividades e vídeo aulas, estarão no site da escola e serão enviandos no grupo. 

 


