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10/08 
 

 

✓ Componente 

Curricular:  

Matemática 

 
 

 ASSUNTO: MULTIPLICAÇÃO 

  

Na nossa videoaula, 
estudamos que a 
multiplicação é uma forma 
simples de se adicionar uma 
quantidade finita de números 
iguais. 
  
Que tal, agora ampliar o 
conhecimento resolvendo 
situações-problema de 
multiplicação?  
 
Reveja a videoaula e 
responda as páginas 132 e 
133 no livro de matemática. 
Não esqueça de resolver as 
atividades propostas nos 
adesivos 5 e 6 (da ficha 33). 
 
  

No retorno às aulas, teremos 

um momento para as 

correções. 

  

 

                     
 

11/08 
 
 

 

✓ Componente 

Curricular:   

Matemática 

 

 

 ASSUNTO: MULTIPLICAÇÃO 
 
Dando continuidade aos 
nossos estudos sobre 
multiplicação, vamos 
exercitar mais uma vez o que 
você aprendeu na nossa 
videoaula. 
  
Lembrando que a 
multiplicação é uma forma 
simples de se adicionar uma 
quantidade finita de números 
iguais. O resultado de uma 
multiplicação de dois 
números é chamado de 
produto.  
 



Para fixar o conteúdo 
estudado, responda as 
páginas 134 e 135. 
E não esqueça de resolver as 
atividades propostas nos 
adesivos 8 da ficha 33. 
 
 

    
  

                  
 

12/08 
 
 
 

 

✓ Componente 

Curricular:  

Língua Portuguesa 

ASSUNTO: GRAMÁTICA 
(AUMENTATIVO E 
DIMINUITO) 
 
Na videoaula de Língua 
Portuguesa sobre gramática, 
estudamos o grau 
aumentativo e o grau 
diminuitivo. 
 
Vimos que o diminuitivo é 
usado para indicar diminuição 
de tamanho, carinho ou 
desprezo. Já o aumentativo é 
usado para indicar aumento 
de tamanho, carinho ou 
desprezo. 
 
Agora pratique o que você 
aprendeu, respondendo as 
páginas 114 e 115 no livro de 
língua portuguesa. 
  

Bons estudos! 

No retorno às aulas, faremos 

as devidas correções. 

 

  

 

                      
 

13/08 
  

 
✓ Componente 

Curricular:   
Língua Portuguesa 

 ASSUNTO:  GRAMÁTICA 
(AUMENTATIVO E 
DIMINUITO) 
 
Dando continuidade aos 
nossos estudos sobre 
gramática, que tem como 
tema o grau aumentativo e o 
grau diminuitivo, reveja as 
páginas 112, 113, 122 e 123. 
 



 

 
Observações: 
      1. Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções. 

      2. Os links das videoaulas estarão disponíveis, no decorrer da semana, após a exibição 
pela Programação da Sementinha Online, no Canal do YouTube #Sementinha Online 
 
 
 

 

 

 

 

Em seguida, leia e responda 
com bastante atenção a 
página 116. 
  
Capriche na sua produção!  
 

No retorno às aulas, teremos 

um momento para as 

correções. 

 
 
 

                       
 

14/08 
 

 
✓ Componente 

Curricular:  
Geografia  

 
 
 
 

 

ASSUNTO: O ESPAÇO 
URBANO 
 
Na aula de Geografia 
estudamos que o espaço 
são regiões das cidades, 
definido como o conjunto que 
integra e sobrepõe as 
diferentes atividades e é onde 
pode ser a capital. 
 
Agora é com você! 
Leia e responda as páginas 66 
e 67. Qualquer dúvida, reveja 
a videoaula (O ESPAÇO 
URBANO). 
 

 

No retorno às aulas, teremos 

um momento para as 

correções. 

 
 


