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VOLTAMOS PARA MAIS UMA SEMANA DE MUITAS 
APRENDIZAGENS! MAS ANTES, VAMOS FAZER   
ALGUNS COMBINADOS?

PROCURE REALIZAR SUAS ATIVIDADES EM UM 
AMBIENTE ADEQUADO.

CASO VOCÊ TENHA DIFICULDADES, PEÇA AJUDA A 
ALGUÉM QUE MORA COM VOCÊ.

CONTINUE FAZENDO SUAS ATIVIDADE COM MUITO 
CAPRICHO.

NÃO ESQUEÇA QUE VOCÊ MOSTRARÁ SUAS 
ATIVIDADES PARA SUA PROFESSORA E SEUS COLEGAS 
DE SALA QUANDO AS AULAS RETORNAREM!

VOCÊ PODERÁ IMPRIMIR AS ATIVIDADES OU 
REALIZÁ-LAS EM UM CADERNO ESPECIAL.

UMA ÓTIMA SEMANA PARA TODOS NÓS!

PARA COMEÇO DE CONVERSA
VAMOS 

CONTINUAR 
APRENDENDO 

JUNTOS?



MATEMÁTICA

QUAL É A IDEIA?

A localização de pessoas e objetos no 
espaço pode ser feita com base em 
alguns pontos de referência. 

Observe Paulo e sua irmã Maria e leia algumas informações sobre eles.

O QUE PODEMOS OBSERVAR? 

Paulo está sentado à    
frente de sua irmã.

As pernas de Maria estão  
ao lado esquerdo de Paulo.

As pernas de Paulo estão   
ao lado direito de Maria.

Maria e Paulo estão        
sentados em cima do sofá.



MATEMÁTICA

Observe a imagem abaixo e responda às 
questões, escrevendo no seu caderno.

Qual brinquedo está em cima 
da cama?

Qual brinquedo está no chão, 
em frente à cama?

Quantos brinquedos estão ao 
lado da cama?

Qual brinquedo encontra-se na 
prateleira mais alta?

O que há embaixo da janela?

ATIVIDADES
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Complete as frases a seguir  
com as palavras dos quadros.

a) O apartamento da tia Milú  
encontra-se                             
do mercado.

b) A casa do João �ca             
ao apartamento do Pedro.

c) O carro 1 está passando           
                        da escola.

Por quais lugares o carro 2 pre-
cisa passar para ir à escola? 
Crie um caminho possível para 
chegar até lá.

CASA DA
ALICE

APARTAMENTO
DA TIA MALÚ

APARTAMENTO
DO PEDRO

CASA
DO JOÃO

ACADEMIA DE
GINÁSTICA

MERCADO

CARRO 1

CARRO 2

ESCOLA

Este é o bairro em que Pedro mora:ATIVIDADES

1

2

AO LADO ATRÁS EM FRENTE

Descreva o caminho que você criou: 



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEMOS MAIS.

ATÉ LÁ!



Elementos naturais são 
aqueles que pertencem 
à natureza primitiva do 
lugar: rio, mar, mata 
nativa, relevo.

Desenhe e escreva uma 
lista dos elementos na-
turais que você encon-
tra no seu bairro.

ATIVIDADES

GEOGRAFIA

Os bairros são espaços formados por um conjunto de quartei-
rões e suas construções, como ruas, calçadas, moradias, esco-
las, comércios, postos de saúde, indústrias, entre outros ele-
mentos que podem constituir um bairro.  Esses espaços são for-
mados por elementos naturais e elementos culturais.

PARA APRENDER
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Desenhe e escreva elementos 
culturais encontrados no bairro 
em que você mora. 

ATIVIDADES

GEOGRAFIA

Elementos culturais são aqueles que 
foram produzidos pelo ser humano: ruas, 
praças, jardins públicos, entre outros.

PARA APRENDER



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEMOS MAIS.

ATÉ LÁ!



QUAL É A IDEIA?

ATIVIDADES

Os animais são seres vivos e podem ser 
muito diferentes entre si. Cada grupo de ani-
mais tem características que os tornam 
adaptados ao ambiente em que vivem. 

CIÊNCIAS

Recorte ou desenhe �guras do ambiente em que vivem os animais a 
seguir. Depois escreva a característica principal desses ambientes.



ATIVIDADES
Após pesquisar no seu l ivro de Ciências (nas 
páginas 22 e 23), desenhe ou cole �guras 
i lustrando o que se pede a seguir.

CIÊNCIAS

ANIMAIS TERRESTRES

VIVEM NO AMBIENTE TERRESTRE VOAM



CIÊNCIAS

ATIVIDADES
Após pesquisar no seu l ivro de Ciências (nas 
páginas 22 e 23), desenhe ou cole �guras 
i lustrando o que se pede a seguir.

ANIMAIS AQUÁTICOS

VIVEM NA ÁGUA



Qual é o seu animal favorito? Desenhe 
e escreva abaixo o nome dele e o    
ambiente em que ele vive.

CIÊNCIAS

Conheça um pouco mais 
sobre os animais assistindo 
a este vídeo abaixo:

ATIVIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=sJXDtEZnu-s


COMO FOI DIVERTIDO 
HOJE!

ATÉ AMANHÃ!



LÍNGUA PORTUGUESA

Escreva um bilhete agradecendo seus pais ou familiares por algo bom feito 
para você nesta semana. Para ajudá-lo, vamos organizar suas ideias. Pense e 
responda às perguntas a seguir.

Para quem é o bilhete? Quem é a pessoa 
pela qual você quer expressar seu carinho?

Como você se sentiu quando algo de bom foi 
feito para você? 

Termine o bilhete com palavras carinhosas e 
de gratidão para quem vai receber o bilhete.

Escreva seu nome e sua assinatura. 

Faça uma surpresa e entregue o bilhete!

O bilhete é um gênero textual que uti l iza l inguagem curta e objetiva. Deve 
conter: destinatário (para quem é), mensagem, despedida, assinatura e data.

1

2

3

4

5



BRINQUE BASTANTE E BOM DESCANSO!


