
Segunda – feira (06/04)

📖 Leia as pp. 04 a 09 do paradidático “Meu avó africano”.

Atenção! O gabarito da cruzadinha sobre sólidos geométricos de Matemática da aula anterior já está disponível na plataforma
Google. Confira!
História:

💻 Para revisar o assunto que já aprendeu na 1ª etapa de Testes, assista às duas videoaulas sobre “Fixação dos grupos humanos ”
disponibilizadas na sala de aula virtual da plataforma Google.

💻 Agora, de acordo com o conteúdo estudado e as videoaulas, responda ao exercício extra sobre “Fixação dos grupos
humanos”, do Google Forms, disponibilizado na mesma sala.

Xadrez:

💻 Para relembrar os movimentos e capturas com as peças do Xadrez, assista ao vídeo “Movimentos e Capturas”.

📱 Agora, em seu celular ou no de seus pais, baixem o app “SmartChess” para jogar algumas partidas de Xadrez. Aproveite esse

momento para revisar alguns movimentos e capturas das peças estudadas e algumas regras do jogo. Para aprender a baixar e
utilizar o aplicativo, assista ao tutorial disponibilizado na plataforma.
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Terça – feira (07/04)

📖 Leia as pp. 10 a 15 do paradidático “Meu avó africano”.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Frações”. disponibilizada na sala de aula da plataforma Google. Durante essa aula, você precisará

responder aos exercícios das pp. 214 e 223 do livro. Providencie-o.

✍ Após isso, responda aos exercícios das pp. 213 e 221 do livro.

💻 Agora, responda ao exercício extra do Google Forms disponibilizado na mesma sala virtual.

Geografia:

💻 Assista ao vídeo “Palavra Cantada – Ora Bolas”, disponibilizado na sala de aula da plataforma.

💻 Para revisar alguns assuntos estudados na 1ª Etapa de Testes, vamos jogar um pouco. Acesse o link
https://kahoot.it/challenge/0221884?challenge-id=ab27be43-6eee-4b2e-9d62-d347fb7068d3_1585700398126. Caso deseje acessar pelo

celular, baixe o app Kahoot e digite o pin 0221884. Acesse o tutorial para aprender como baixar o aplicativo.
Ao entrar digite seu nome e a unidade em que estuda (AD - Adrianópolis, PN - Ponta Negra, CN - Cidade Nova, CE – Centro e AC –
Acre).
Ex: Maria AD
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Quarta - feira

08/04

📖 Leia as pp. 16 a 21 do paradidático “Meu avó africano”.

Atenção! A videoaula com a autocorreção das páginas do material de Matemática da aula anterior, já está disponível na
plataforma Google. Confira!
Português:

💻 Para revisar o assunto que já aprendeu na 1ª etapa de Testes, assista às videoaulas sobre “Dígrafo e Encontro Consonantal”
disponibilizadas na sala de aula virtual da plataforma Google.

✍ Agora, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo ou anotar as
respostas em um caderno ou em uma folha avulsa.

História:

💻 Para revisar o assunto que já aprendeu na 1ª etapa de Testes, assista à videoaula “Idade dos Metais” e ao vídeo “Pré-História”,

disponibilizado na sala de aula virtual da plataforma Google.

💻 Agora, responda ao exercício extra sobre “Periodização da Pré-História” do Google Forms, disponibilizado na sala virtual.
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