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SEMANA 3



Vamos continuar aprendendo juntos? 

Mas antes, vamos fazer alguns combinados?

Caso você tenha di�culdades, 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.

Boa semana de aprendizagens!

PARA COMEÇO DE CONVERSA Olá! Como você 
está? Estávamos 

com saudades 
de você!



QUAL É A IDEIA?

Todas as palavras são escritas com as 
letras do alfabeto. Você lembra da 
ordem alfabética das letras?

Descubra as letra que estão faltando no alfabeto e escreva-as.

LÍNGUA PORTUGUESA



Desenhe e escreva as letras iniciais dos nomes das 
imagens abaixo, em ordem alfabética.

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES



LÍNGUA PORTUGUESA

Identi�que e escreva as letras iniciais 
das imagens abaixo.ATIVIDADES



LÍNGUA PORTUGUESA

Desenhe objetos que comecem com 
as vogais abaixo.ATIVIDADES



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



Compreender a sequência dos números.

MATEMÁTICA

QUAL É A IDEIA?

Qual é o número da casa que 
�ca entre as casas 7 e 9? ATIVIDADES

7
9



MATEMÁTICA

Observe as casas da rua abaixo e responda às 
questões escrevendo os numerais.ATIVIDADES

Qual é o número da casa antes da casa 5?

Qual é o número da casa depois da casa 5 e antes da casa 7?

5
7



MATEMÁTICA

Localize e responda desenhando.

O brinquedo entre o número 1 e 3 :

O brinquedo depois do 6 e antes 
do 8:

O brinquedo antes do 2:

O último brinquedo da prateleira:

O brinquedo abaixo do cavalo:

O brinquedo acima do pião: 

ATIVIDADES

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



Saber que todas as pessoas, quando 
nascem, devem ser registradas e receber 
um nome e sobrenome. Esse registro 
chama-se certidão de nascimento.

QUAL É A IDEIA?

HISTÓRIA

Você já observou a sua 
certidão de nascimento?

Peça aos seus responsáveis 
que mostrem esse 
documento para você!



Pesquise as seguintes informações na sua 
certidão de nascimento. Após a pesquisa, anote 
as respostas no seu caderno.

ATIVIDADES

HISTÓRIA

Em que dia, mês e ano você nasceu?

Qual o nome da cidade em que você nasceu?

Qual o nome e sobrenome dos seus avós 
paternos?

Qual o nome e sobrenome dos seus avós 
maternos?

Qual o nome e sobrenome do seu pai?

Qual o nome e sobrenome da sua mãe?

A CERTIDÃO DE NASCIMENTO É UM 
DOS PRIMEIROS DOCUMENTOS 

OFICIAIS QUE UMA PESSOA TEM 
EM TODA A SUA HISTÓRIA DE VIDA. 

1
2
3

4

5
6



Peça aos seus responsáveis que contem a 
história do dia em que você nasceu.ATIVIDADES

HISTÓRIA

Seja curioso nesta atividade!

Em qual horário você nasceu?

Como sua mãe se sentiu quando viu você 
pela primeira vez?

Como seu pai se sentiu quando viu você 
pela primeira vez?

Qual foi a primeira visita que você recebeu?

Qual foi o primeiro presente que você 
ganhou?

Dedique um bom tempo para conhecer a sua 
história.



UM POUCO MAIS...

ATIVIDADES

Peça aos seus responsáveis que deixem 
você fazer uma ligação telefônica para 
algum tio, avô ou amigo dos seus pais.

Pergunte a eles sobre as lembranças do 
dia em que você nasceu, peça a eles que 
contem como eles se sentiram ao receber 
a notícia do seu nascimento.

HISTÓRIA

ANOTE NA FOLHA DO CADERNO O NOME E O TELEFONE DA 
PESSOA COM QUE 
VOCÊ CONVERSOU.



PARA APRENDER Durante a vida, adquirimos outros 
documentos e, assim, novos registros de 
nossa vida são criados. Além dos 
documentos, outros objetos podem 
registrar histórias de nossa vida, como 
fotogra�as, roupas e brinquedos. 

ATIVIDADES

HISTÓRIA

Reúna outros documentos que registram a sua 
história, faça uma foto e envie para seus familiares 
e para seus colegas da escola! 

PODEM SER: O SEU BRINQUEDO FAVORITO, 
SEU PRIMEIRO SAPATINHO, A PRIMEIRA 
FOTO COM SEU PRIMEIRO AMIGO, SEU 
PRIMEIRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO...



APRENDEMOS MUITO, NÉ?

QUE TAL BRINCAR 
UM POUCO COM 
SEUS BRINQUEDOS?

ATÉ AMANHÃ!



LOOK OBSERVE

FRIEND

AMIGO

LÍNGUA INGLESA

Você tem amigos?ATIVIDADES



DRAW A FRIEND. DESENHE UM AMIGO.

LÍNGUA INGLESALÍNGUA INGLESA

ATIVIDADES



NÓS SUGERIMOS O 
FILME TOY STORY

UM POUCO MAIS...

LÍNGUA INGLESA

Prepare a pipoca e assista a um desenho ou 
�lme que mostre como é bom ter amigos!

Ouça a música tema do 
�lme toy story clicando no 
link ao lado e perceba a 
pronúncia da palavra 
friend na música.

https://www.youtube.com/watch?v=Zy4uiiy0qgA


HOJE FOI MUITO 
DIVERTIDO NÉ?

ATÉ AMANHÃ!

Bye-bye!



ARTES

QUAL É A IDEIA?
Conhecer os diferentes materiais que 
são usados para construir moradias.

Observe imagens de diferentes moradias:



ARTES

PARA APRENDER Os seres humanos constroem suas moradias 
utilizando diferentes tipos de materiais, como 
tijolos, madeira, barro, cimento, vidro e telhas.

Investigue quais materiais foram usados para construir a casa em que você mora.

Escreva a letra inicial que usamos para escrever o nome destes materiais:



ARTES

VOCÊ PODE USAR: SUCATAS, 
PALITOS, PEDRINHAS, RETALHOS 
DE TECIDO, CAIXAS, EMBALAGENS 
E MUITA CRIATIVIDADE!

ATIVIDADES
Agora você vai construir uma casa!
Construa a sua casa usando os materiais 
descritos abaixo.

Depois de pronta, fotografe-a e 
peça aos seus responsáveis que 
compartilhem sua linda casa com 
seus colegas! 



NOSSA SEMANA FOI 
MUITO PRODUTIVA!

DESCANSE E BRINQUE 
BASTANTE COM SEUS 
BRINQUEDOS!


