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ATIVIDADE

CONSIGNA - EXPLICAÇÃO

Áreas e perímetros Perímetro
de figuras
poligonais:
algumas relações
Medida de área

Realizar no caderno as atividades anexas propostas, que
consolidam as relações de perímetro na qual representam a
soma das medidas dos lados de um polígono

Eixo Leitura:
Gibi da Mônica
Reflexão sobre a
forma, a estrutura Gibi do Cebolinha
e a organização do
texto
Sondagem da Produção
Escrita
Produção Escrita
Tema: Consciência Ambiental – um dever de todos

Sugestão de leitura, gibi da turma da Mônica

Realizar no caderno as atividades anexas propostas, que
consolidam as relações da área do retângulo/quadrado que é
dada pelo produto das suas dimensões

Sugestão de leitura, gibi do Cebolinha
Escreva um texto que seja dissertativo argumentativo, trazendo a proposta do seguinte tema: Consciência Ambiental –
um dever de todos. Esse tipo de texto tem a finalidade de expor um assunto utilizando argumentações para defender ou
criticar. O texto dissertativo argumentativo é caracterizado
pela “defesa” de um determinado ponto de vista. A estrutura
é composta por três partes: apresentação, desenvolvimento e
conclusão. Também é muito usado como artigo de opinião.
“Bora” defender sua opinião sobre o tema?
Sugestão que seja feita no dia 03/12/2020

INTERDISCIPLINAR 4H/A
: CIÊNCIA,
HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

EDUKATU

3H/A

Terra e Universo

O Sistema Solar

Analisar as imagens e responder as questões propostas pelas
crianças e refletir sobre o que foi estudado durante o capítulo.
Livro de ciências págs. 42 a 44 e 46

Registros da
história:
linguagens e
culturas

Vídeos: “OS OITO PLANETAS
DO SISTEMA SOLAR”

Assistir aos vídeos que ilustram o conteúdo
https://www.youtube.com/watch?v=rZK0QsQ2neI

Os patrimônios
materiais e
imateriais da
humanidade
Natureza,
ambientes e
qualidade de vida

“O Sistema Solar em 3D para
crianças - Vídeos educativos” https://www.youtube.com/watch?v=-oie4EFLs_0
Cada patrimônio tem sua
história
Refletir sobre as histórias dos patrimônios históricos, através
Vídeo: “Casa das Rosas - Um das leituras propostas no livro de história págs. 162 a 167.
dos principais destaques da Assista ao vídeo que ilustra e exemplifica o conteúdo
Avenida Paulista”
https://www.youtube.com/watch?v=6N8rR3HyVz0
O que podemos fazer
Vídeo: “5Rs da
Sustentabilidade”

Sondagem Multidisciplinar
que Contempla Português,
Matemática, História,
Geografia e Ciências

Pensar sobre as leituras, conversas e estudos pensando como
podemos agir em nosso cotidiano, praticando os 5rs – reciclar,
repensar, reaproveitar, recusar e reduzir, propondo possíveis
soluções para minimizar os impactos ambientais. Livro de
geografia págs. 152 a 155 e 159 a 161
O vídeo ajuda a ilustrar o conteúdo
https://www.youtube.com/watch?v=AmUUPrSkDCU
Realizar a atividade proposta que contempla os conteúdos
abordados no mês de novembro. Sugestão que seja feita dia
04/12/2020.

Edukatu
Atividade 1 – Upload de ImaEntrar na plataforma Edukatu;
gem “Por onde começar”

Atividade 2 – Sim/Não “Saia
do Automático”
Atividade 3 – Múltipla Escolha “Um dia na sua casa”
Atividade 4 – Liga Pontos
“Menos é mais”

https://edukatu.org.br/
Fazer o login;
Selecionar a opção “CIRCUITOS” e buscar na barra de rolagem
por “ENERGIA TODO DIA”
Fundamental 1 – Fase Única
Atividade 1 – Upload de Imagem “Por onde começar”
Atividade 2 – Sim/Não “Saia do Automático”
Atividade 3 – Múltipla Escolha “Um dia na sua casa”
Atividade 4 – Liga Pontos “Menos é mais”

OBS: As Atividades referentes as sondagens diagnósticas estão em documento de word, por isso, pode ser feito o download das atividades
e realiza-las no próprio documento no computador, salvando-a no final. Caso queiram optar pela impressão, segue em documento de PDF
(que não altera a formatação do documento quando impresso). Também disponibilizaremos em Google Forms, onde a criança poderá
fazer direto e enviar na conclusão do mesmo, automaticamente. Lembramos que será necessário apenas a devolução do gabarito
que se encontra anexo a sondagem multidisciplinar e a produção escrita, ambas impreterivelmente até o dia 07/12/2020.

Att. Cecília e Gil

