
Atividades 4° e  5° Anos

Instituto de Educação Aquarela



Querida família.
 

Preparamos atividades bem lúdicas cheias de
aprendizagens para não deixar nossos pequenos

esfriarem.
 

Por enquanto, não é obrigatório, não vale ponto,
não substitui trabalhos, nem avaliação e não

sofrerá correção.Trata-se apenas de uma
estratégia pedagógica para mantê-los no foco dos

estudos.
Recomendamos que sejam momentos divertidos,

proveitosos e bem prazerosos.
 

Uma atividade a cada dia, sem pressa e nossos
alunos não vão nem sentir essas férias forçadas.

 
Selecionem o material junto com eles, convide - os
pra brincar e divirtam-se bastante com seus filhos

ensinando e aprendendo.
Um grande abraço da Equipe Pedagógica do

Aquarela.



Olá amiguinhos!!!! ������

Somos nós, a equipe do Aquarela, temos um
recadinho pra você.

 
Nem deu tempo de ficar cansado e já estamos

de férias de novo né?
 

Poxa, sabemos que nesse momento é necessário que
seja assim, pois precisamos ficar bem escondidinhos
do Corona vírus.
 

Mas não se preocupe logo, logo estaremos
juntos novamente.

 
Enquanto isso, que tal ficar em casa quietinho se

cuidando?
 

Mas pra você não ficar com muita saudade de
nós, olha só as atividades legais e divertidas que

preparamos pra você brincar com seus
familiares durante as férias.

 
Bora brincar?



Fixando a tabuada1.



2. Utilizando peças do seu jogo de DOMINÓ  e
aprendendo  a  TABUADA

Acesse: https://youtu.be/LB5i5_1Bt-k



3. Cai ou  não cai



4. Jogo de dama



5. Resta um



6. Classificando a sílaba tônica 



7. Multiplicando e dividindo



8. Jogo da trilha gigante e saborosa

Para seu jogo ficar ainda mais gostoso,use

alimentos saudáveis.

Acesse: https://youtu.be/7d1YuMV_Lbg



USE ALGUNS  EXPERIMENTOS PARA PRATICAR
A CIÊNCIAS II EM FAMÍLIA.

VAMOS BRINCAR DE
CIENTISTAS?



VAMOS BRINCAR DE
CIENTISTAS?



VAMOS BRINCAR DE
CIENTISTAS?



VAMOS BRINCAR DE
CIENTISTAS?



Queridos alunos e responsáveis 

 
       Pensando nesse período que ficaremos afastados da
escola, resolvemos compartilhar algumas ideias para que
possam aproveitar um tempinho brincando e aprendendo. As
atividades sugerem aprendizado de conteúdos escolares,
além de desenvolver a criatividade, coordenação , espírito
esportivo, saber esperar e, o mais importante, aprender que
nem sempre a gente ganha.      
        Aproveitem também para praticar a leitura dos livros
paradidáticos, realizar a bateria e estudar para os testes que
serão remarcados , porém , o conteúdo permanece o mesmo. 
 
       Já estamos  com saudades. 

 
 

Professoras Albervânia, Monique,  Rafaela e Thatyane
 
 
 

* Aos alunos do 5° ano A e B , segue o link para praticar o

simulado da OBA( Olimpíada Brasileira de Astronomia e

Astronáutica ) treine bastante. 

O nosso é o nível 2, ok?

http://www.oba.org.br/site/index.php?

p=conteudo&idcat=36&pag=conteudo&m=s


