
Disciplinas O que preciso saber? Onde estudar? Como devo estudar?
Atividades que eu preciso 

entregar
 Entrega

ARTES Arte do grafite no Brasil Vídeo da professora
Assistir ao vídeo com a 

mensagem da professora
Atividade para férias. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Conteúdos dos capítulo 1 e 2 

do livro didático e início do 3.

Caderno de português e livro 

didático. 

Por meio da leitura atenta e 

realização de exercícios e 

correções, especialmente nos 

dias 30 e 31 de março.

As correções não precisam ser 

entregues. Aqueles que não 

enviaram as fotos das atividades 

do plano 2, têm até 31/março para 

fazê-lo. E-mail da professora: 

portugues@icjcoracaodejesus.com

.br

31/mar

MATEMÁTICA

As instruções foram 

passadas pelo Google Sala 

de Aula - Matemática

As instruções foram 

passadas pelo Google Sala 

de Aula - Matemática

Realizar os exercícios Atividade para férias. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

HISTÓRIA Identificar erros e dúvidas Livro, caderno e gabarito

Ler as respostas no gabarito, 

comparar com as suas 

respostas e realizar 

apontamentos sobre os erros 

e/ou dúvidas

Enviar por email a folha do 

gabarito com os apontamentos. Se 

não houver erros e ou dúvidas 

você também deverá informar ao 

professor. E-mail: 

marcelo.historia@icjcoracaodejesu

s.com.br

31/mar
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HISTÓRIA 2

É necessário ler e saber 

interpretar textos diversos, 

mapas, imagens, 

documentos históricos e 

comparar as informações 

provenientes de diferentes 

fontes. Antecipação de 

conteúdos, conhecer os 

assuntos que serão

abordados nas aulas após o 

retorno das férias. Comparar 

informações de diferentes 

fontes.

Livro Unidade 1/Capítulo 2: 

Os povos da Crescente 

Fértil. e vídeos aulas 

(selecionar no youtube)

Leitura, grifo, vídeos e 

apontamentos no caderno.

Leitura do texto didático;

Assistir diferentes vídeos aulas a 

respeito dos temas; Realizar 

apontamentos no caderno. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

GEOGRAFIA Atividade de férias

Realize a leitura do Capítulo 

5 do livro didático: “A Terra 

tem Camadas”(páginas 60 a 

67), grife os

trechos do texto que 

considerar importantes.

Faça um mapa mental que 

contenha

desenhos (ou imagens) e 

definições de conteúdos 

importantes, seguindo as 

orientações da atividade 

disponível no site.

Entrega: por meio do Google Sala 

de Aula (opção anexar arquivo). 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

REDAÇÃO
Gêneros textuais conto 

popular e diário pessoal.
Livro didático de português.

Por meio da realização dos 

exercícos porpostos no plano.

As correções não precisam ser 

entregues. E-mail: 

portugues@icjcoracaodejesus.com

.br

31/mar

CIÊNCIAS
Acompanhar as orientações 

pelo vídeo postado no site.

Acompanhar as orientações 

pelo vídeo postado no site.

Acompanhar as orientações 

pelo vídeo postado no site.
Atividade para férias. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

ENSINO 

RELIGIOSO
Tarefa de férias Capítulo 3 - A Religião

Faça a leitura do capítulo 3 e 

durante este período de férias, 

fique atento sobre as 

manifestações religiosas que 

acontecem no Brasil e pelo 

Mundo. Prepare um relatório 

sobre a manifestação ou gesto 

religioso que mais lhe chamou a 

atenção.

Enviar até o último dia das férias 

para: 

ciencias@icjcoracaodejesus.com.b

r

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA
Exercícios férias Vídeos disponíveis no site. Sequência de exercícios.

E-mail: 

edufisicaem@icjcoracaodejesus. 

com.br

Até o retorno 

das aulas.


