
 



   
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa Matemática Matemática História 

 

Interpretação de texto 

 Leia o texto “A Menina 

que gostava de plantas” 

e responda as questões. 

 Clique no ícone abaixo 

para abrir o texto. 

 

 

 

Gramática 

Retire do texto 1 

palavra: 

Monossílaba: 

Ex.: cão 

Dissílaba: 

Ex.: rato 

Trissílaba: 

Ex.: jacaré 

 Polissílaba: 

Ex.: crocodilo 

Prova Real 

Prova real é quando 

utilizam um cálculo oposto 

ao que está sendo 

oferecido, a fim de 

comprovar o resultado da 

conta. 

 

Com isso em mente, 

realize a prova real das 

contas a seguir: 

   1435 + 2003  

    903+ 186 

   551 + 31 

Combine  

Os algarismos formando 

o máximo de numerais 

que conseguir 

  527 

Responda: 

Qual foi o menor 

número que conseguiu 

formar? 

E o maior? 

 Você repetiu algum 

algarismo? 

Municípios 

Registre no seu caderno 

quais são os municípios 

que Itapevi tem como 

vizinhos. 

Clique no ícone abaixo 

para abrir o mapa. 

 

 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 
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Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Interpretação de texto 

 Leia o texto “A Menina 

que gostava de plantas” 

e responda as questões. 

Clique no ícone abaixo 

para abrir o texto. 

 

 

Gramática 

Assista ao vídeo: 

“Aula 7 – Monossílabo, 

Dissílabo, Trissílabo e 

Polissílabo” 

https://www.youtube.c

om/watch?v=r4NLo5jga

MU 

Retire do texto 1 palavra: 

Monossílaba: 

Ex.: cão 

 

Dissílaba: 

Ex.: rato 

 

Trissílaba: 

Ex.: jacaré 

 

Polissílaba: 

Ex.: crocodilo 

Prova Real 

Assista ao vídeo: 

“Prova Real de Adição e 

Subtração” 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7_BdJaajTvs 

Faça a prova real das 

contas a seguir: 

   1435 + 2003  

   903+ 186 

    551 + 31 

Combine  

Os algarismos formando o 

máximo de numerais que 

conseguir 

  527 
 

Responda: 

Qual foi o menor número 

que conseguiu formar? 

E o maior? 

 Você repetiu algum 

algarismo? 

Municípios 

Ver o mapa abaixo: 

Escreva no seu caderno 

quais são os municípios 

que Itapevi tem como 

vizinhos. 

Clique no link abaixo para 

abrir o mapa. 

 

https://www.google.com

.br/maps/@-

23.5547891,-

47.0422761,12z 
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