
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira 15/06 

Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja 

esperança no Senhor, no seu Deus. 

Salmos 146:5 

 

HISTÓRIA:  

 Atividades xerocadas de verificação da 
aprendizagem. 

 

  GEOGRAFIA:  

 Atividades xerocadas de verificação da 
aprendizagem. 
 

 EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 Tema: Preparação para a live do “arraia 

dendicasa”. 

 Atividades: Brincadeiras de quermesse. 
 

 

 

 

Terça-feira 16/06 

Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e 

paz, por sua confiança nele, para que vocês 

transbordem de esperança, pelo poder do Espírito 

Santo. 

Romanos 15:13 

 

 

  PORTUGUÊS:  

 Atividade Diagnóstica Integrada de Português e 

Ciências: Leitura e escrita de palavras 

relacionadas ao corpo humano e produtos de 

higiene pessoal. 
 

   MATEMÁTICA: 

 Demonstrar os conhecimentos adquiridos em 
Matemática respondendo a verificação da 
aprendizagem. 

 Responder durante a aula online as páginas 66 
a 69 e as atividades xerocadas de verificação 
com a mamãe. 

 

 
 

   INGLÊS:  

 Tema: Family  

 Conclusão da Unidade II do livro (Family). 

 Memory game com as páginas 48 e 49. 

 Atividade de auto avaliação página 47. 
. 

Colégio Nossa Senhora de Fátima 
 

Planejamento semanal 
 

Vem aí uma semana cheia de surpresas! Muitas coisas para descobrir, aprender e fazer. 
Desperta, se encha de coragem e vontade de crescer! Acredito em você. Beijos! 

 

 

Quarta-feira 27/05 

Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que 

pratica a justiça em todo tempo. 

Salmos. 106:3. 

 

PORTUGUÊS:  
 Tema: lista aqui, lista acolá 
 Português: livro páginas 72 e 73 

 Leia a quadrinha da página 72 para responder 
às questões propostas; 

 Observe o alfabeto da página 18 e responda às 
questões da página 73 com base nele. 

 

  Leitura ortográfica. 
 

 

 

Quarta-feira 17/06 

Oro também para que os olhos do coração de vocês 

sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a 

esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da 

gloriosa herança dele nos santos. 

Efésios 1:18 

 

 

 

  

 PORTUGUÊS:  

 Atividade xerocada - leitura e interpretação do 

texto: “O balão”. 

 Leitura ortográfica- ão. 
 
   

CIÊNCIAS: 

 Atividades xerocadas de verificação da 
aprendizagem. 

 
 

 

 ARTES:  

 Tema: Festa Junina.        

 Atividade anexa: Desenho, pintura, recorte e 
colagem no caderno de desenho. 

 


