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SEGUNDA-FEIRA (16/11) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Tema a ser trabalhado: Leitura e Interpretação do poema  

● Livro (Caderno A) - páginas: 64, 65, 66 e 67 

 

ORIENTAÇÕES: Página 64 - Leitura do poema com a criança.  

Além da leitura, apresente a canção “Chegaram as férias” de Hélio Ziskind,            

versão musicada do poema de Ruth Rocha.  

Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=21lHjQ1o6Qk 

Página 65 - Interpretação do poema. Leia a questões com a criança e responda              

o que se pede. 

Página 66 - Interpretação do poema. Leia a questões com a criança e responda              

o que se pede. 

Página 67 - Relembre com a criança os cinco sentidos (olfato, visão, audição,             

paladar e tato). Peça para a criança fazer um desenho que represente a             

sensação que relaciona à ideia de férias. Deixe que sua imaginação tome            

conta durante o processo! 

 

MATEMÁTICA 

Tema a ser trabalhado: Revisão de Conteúdo: Material Dourado 

● Atividades à parte.  

 

ORIENTAÇÕES: Segue das atividades de revisão das unidades e dezenas. 

https://drive.google.com/file/d/1oOxaSAukUc0L-rxREWj13RtPNiWQppxB/view?

usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-A_rYseEVp_w2LGRuQ4Kyth2xrZxZi_m/view?u

sp=sharing 

Se necessário, utilize o material concreto sendo ele o próprio Material Dourado.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21lHjQ1o6Qk
https://drive.google.com/file/d/1oOxaSAukUc0L-rxREWj13RtPNiWQppxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oOxaSAukUc0L-rxREWj13RtPNiWQppxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-A_rYseEVp_w2LGRuQ4Kyth2xrZxZi_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-A_rYseEVp_w2LGRuQ4Kyth2xrZxZi_m/view?usp=sharing


 

 

ARTES 

Tema a ser trabalhado: Revisão - Formas geométricas  

 

ORIENTAÇÕES: A revisão será de forma lúdica com jogos on-line! :) 

Segue os links: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer 

https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-formas-geom%C3%A9tricas-para-c

olorir.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer
https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-formas-geom%C3%A9tricas-para-colorir.html
https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-formas-geom%C3%A9tricas-para-colorir.html


 

 

TERÇA-FEIRA (17/11) 

 

MATEMÁTICA 

Tema a ser trabalhado: Revisão - Numerais 

● Atividades à parte. 

 

ORIENTAÇÕES: Segue link das atividades sobre os numerais. Permita que a           

criança tente realizar as atividades sozinha. 

https://drive.google.com/file/d/1VvtGhLz6yYsvOILKIpxM0MuREn6F8V8o/view?

usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fegUFgmV3vTygZnRl7x3khS0VAcqTV3f/view?u

sp=sharing 

 

CIÊNCIAS 

Tema a ser trabalhado: Poluição - Capítulo 4  

● Livro (Caderno B) - páginas: 127, 128 e 129 (atividades 6 e 7) 

 

ORIENTAÇÕES: Inicie o capítulo 4 com o “Vasculhando Ideias” da página 127,            

oralmente. 

Este capítulo tem como objetivo principal sistematizar o conhecimento em          

relação aos demais capítulos da unidade.  

Página 128 - Analise as imagens e o impacto de cada situação. Converse com              

a criança sobre as sensações que as imagens despertam, as possíveis causas            

que levam a cada tipo de solução.  

Leia as questões com a criança e ajude-a na escrita das respostas. 

Página 129 - Leia as questões com a criança e ajude-a na escrita das              

respostas. 

É importante salientar que poluição não se restringe a jogar lixo e substâncias             

poluentes no ambiente, mas toda e qualquer ação que altere de forma negativa             

algum aspecto do ambiente.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VvtGhLz6yYsvOILKIpxM0MuREn6F8V8o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VvtGhLz6yYsvOILKIpxM0MuREn6F8V8o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fegUFgmV3vTygZnRl7x3khS0VAcqTV3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fegUFgmV3vTygZnRl7x3khS0VAcqTV3f/view?usp=sharing


 

 

QUARTA-FEIRA (18/11) 

GEOGRAFIA 
 
Tema a ser trabalhado: O ar que respiramos - Capítulo 4  

● Livro (Caderno A) - páginas: 171, 172 (ex. 1), 174 e 175 (ex. 1). 

 

ORIENTAÇÕES: Inicie o capítulo 4 com o “Vasculhando Ideias” da página 171            

oralmente. 

O exercício da cidadania, (conteúdo do capítulo anterior) neste capítulo,          

focaliza noções de respeito às normas de segurança no transporte e nos sinais             

de trânsito. Além disso, neste capítulo, os alunos vão reconhecer diferentes           

meios de transporte e a relação com a qualidade do ar.  

Página 172 - Leia o texto com a criança e explique-o de forma breve. Leia               

também o exercício número 1 e deixe que ela tente responder sozinha. 

Página 174 - Leitura das questões, análise e interpretação dos dados do            

gráfico. Ajude a criança no que for preciso. 

Página 175 - Leia o texto e a questão com a criança. Realizar apenas o               

exercício número 1 que é desenhar o meio de transporte mais utilizado por             

vocês.  

Segue link explicativo sobre os meios de transporte: 

https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk 

 

HISTÓRIA 

Tema a ser trabalhado: Transformando a natureza - Capítulo 4  

● Livro (Caderno A) - páginas: 115, 116, 117 e 118  

 

ORIENTAÇÕES: Inicie o capítulo 4 com o “Vasculhando Ideias” da página 115            

e explorando as imagens de abertura do capítulo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk


 

 

Este capítulo pretende apresentar aos alunos temas que envolvem atitudes          

cidadãs que contribuem para a manutenção de um meio ambiente saudável. 

Páginas 116 e 117 - Retome o conteúdo o conteúdo trabalhado anteriormente            

sobre a Pré-História relacionando o meio ambiente. Eles procuravam se          

adaptar com o meio em que viviam, mas hoje, percebemos que adaptamos o             

meio às nossas necessidades. A construção de moradias e a canalização dos            

rios são exemplos de modificações feitas pelo ser humano. Além da leitura,            

explorem as imagens das páginas e conversem sobre elas. 

Página 118 - Traga a reflexão para os dias atuais, pedindo que a criança              

identifique modificações do meio para adequação às necessidades dos seres          

humanos hoje. Água encanada, rede de energia elétrica, construções, asfalto,          

praças, etc. são exemplos que pode ajudar a criança a refletir.  

Segue vídeo que poderá ajudar: 

https://www.youtube.com/watch?v=SazLmrK6ZqU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SazLmrK6ZqU


 

 

QUINTA-FEIRA (19/11) 

 

MATEMÁTICA 

Tema a ser trabalhado: Revisão de conteúdo com a história “Sabe de quem             

era aquele rabinho?” 

● Atividades à parte 

 

ORIENTAÇÕES: Assista ao vídeo de contação da história  com o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wGFJc9VEkGk 

Converse com a criança sobre os acontecimentos da história. Depois, realizar           

as atividades do link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1xYhClwcnus14G-L-vLK_2403YtPOCGDP/view?

usp=sharing 

Se não puderem imprimir a folha, poderão realizar em outra. Só baixe o arquivo              

para que possam ler o que está sendo pedido.  

Depois, a criança fará uma dobradura de ratinho. Para isso, serão necessários:            

um quadrado de papel, um círculo e um pedaço de barbante ou lã.  

Para realização, segue o passo a passo: 

1) Dobrar o círculo ao meio; 

2) Dobrar o quadrado ao meio formando um triângulo; 

3) Arredondar com a tesoura uma das pontas do triângulo; 

4) Colar as partes, colar o fio de lã/barbante (rabinho) e finalizar a            

dobradura como no modelo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGFJc9VEkGk
https://drive.google.com/file/d/1xYhClwcnus14G-L-vLK_2403YtPOCGDP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYhClwcnus14G-L-vLK_2403YtPOCGDP/view?usp=sharing


 

 

Durante a dobradura, explore as formas geométricas que são utilizadas e como            

são modificadas para se tornarem partes do corpo do rato. (Exemplo: o papel             

era um quadrado e precisou se tornar um triângulo). 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Tema a ser trabalhado: Continuação do conteúdo da aula anterior 

● Livro (Caderno A) - página: 68  

 

ORIENTAÇÕES: Estas atividades utilizam o tema “férias” para incentivar os          

alunos a completar frases descritivas. Auxilie a criança a executar as tarefas            

desta página. Peça para que ela utilize o máximo de palavras para transmitir a              

sensação que relacionam à ideia de férias e o que desejam fazer nesse             

período. 

 

INGLÊS  

 
Tema a ser trabalhado: 

●  Livro 4 - Capítulo 2 – Having Fun Together 

 

ORIENTAÇÕES: Páginas 26 e 27 – Vocabulário. Página 28 – Exercício 2.            

Páginas 28 e 29 – Diálogos. Página 30 – Vamos praticar. Página 30 – Exercício               

2 – Faça um desenho do seu brinquedo favorito do playground 

 

·         Assista ao vídeo: 

Playground (Parquinho) 

https://www.youtube.com/watch?v=EMQC0GaP3hU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EMQC0GaP3hU


 

 

SEXTA-FEIRA (20/11) 

 

AMIGÁVEL MENTE 

Tema a ser trabalhado: “Vamos ensaiar” 

● Livro - páginas: 318, 319, 320 (atividade 1), 322 e 323  

 

ORIENTAÇÕES: Antes de ler o texto, relembre o enredo da história iniciada na             

aula 1.  

Página 318 - Leitura do texto. 

Página 319 - Leitura e conversa sobre o que foi lido. Se for possível, poderão               

encenar algumas situações da história. 

Página 320 - Se for preciso, leia o trecho da história da aula 5 para que a                 

criança possa responder à questão 1.  

Página 322 - Permita que a criança faça sozinha. Ela vai adorar! É uma              

atividade de ligar os pontos e formará uma capivara.  

Página 323 - Se a criança conseguir escrever com autonomia, escolham a            

escrita. Se achar muito desafiador, poderá desenhar.  

 

ARTES 

Tema a ser trabalhado: Imagens em formas geométricas  

● Livro 4 - página: 31  

 

ORIENTAÇÕES: Leia a breve explicação imagem e da atividade com a           

criança. Sugere-se alguns elementos reconhecíveis para os alunos, porém eles          

podem visualizar outros.  

Sugestão de resposta: Escada, pessoas, postes… 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Tema a ser trabalhado (1): Leitura e interpretação de texto  

● Livro (Caderno A) - páginas: 69 e 70 

 

 



 

 

ORIENTAÇÕES: Página 69 - Leia o texto para a criança para que sirva de              

modelo para ela. Após, peça para ela ler e conversem sobre ele ao final. 

Se puderem utilizar um espelho para que seguir o que o texto sugere, será bem               

legal.  

Página 70 - Leia as questões com a criança e se ela não tiver autonomia na                

escrita, poderá ajudá-la.  

 

Tema a ser trabalhado (2): Atividade sobre o livro “A Margarida Friorenta” -             

Reconto da história.  

 

ORIENTAÇÕES: Esta atividade consiste no reconto da história trabalhada ao          

longo do bimestre. Relembre os acontecimentos para a criança e diga que            

faremos uma espécie de resumo para mostrarmos para uma pessoa que ainda            

não conhece essa história. 

São duas opções para a realização: a primeira é ajudar a criança na escrita              

desse reconto se achar que ela consegue ou um adulto ser o escriba e              

escrever aquilo que a criança ditar.  

 

MATEMÁTICA 

Tema a ser trabalhado: Revisão de conteúdo de forma lúdica.  

 

ORIENTAÇÕES:  A revisão será de forma lúdica com jogos on-line! :) 

Segue os links: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer 

https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-formas-geom%C3%A9tricas-para-c

olorir.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/?deviceType=computer
https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-formas-geom%C3%A9tricas-para-colorir.html
https://www.colorirgratis.com/desenhos-de-formas-geom%C3%A9tricas-para-colorir.html


 

 

Bom final de semana e ótimo descanso!!! 
Espero que todos estejam bem…  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


