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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?

Rimas são repetições de sons iguais 
ou parecidos.

Poemas são textos que geralmente 
apresentam rimas no meio ou no �nal 
dos versos – e são compostos de 
versos e estrofes. 

Você conhece alguma 
palavra que rima com o 
seu nome? 

LÍNGUA PORTUGUESA

EU SOU BEATRIZ! 
Meu nome rima com:

nariz e feliz!
E o seu?



Encontre e escreva as palavras que rimam ou 
terminam com o som igual a:

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES

BONECA
CANECA

PÃO

TESOURA

VASSOURA

PETECA

IRMÃO

CORAÇÃO

CENOURA



LÍNGUA PORTUGUESA

Continue encontrando e escrevendo as palavras que 
rimam ou terminam com o som igual a:ATIVIDADES

BOLA
FOGUEIRA

COLA

PIRULITO

MAMADEIRA

SACOLA

CABRITO

PALITO

CADEIRA



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema, conhecido como uma cantiga 
popular, depois responda às questões.ATIVIDADES

1

2

O CRAVO BRIGOU COM A ROSADEBAIXO DE UMA SACADA
O CRAVO SAIU FERIDO
E A ROSA, DESPEDAÇADA.

O CRAVO FICOU DOENTE
A ROSA FOI VISITAR.
O CRAVO TEVE UM DESMAIO, A ROSA PÔS-SE A CHORAR.

Texto adaptado de: ROMERO, Silvio. Folclore brasileiro. 

Leia em voz alta e escreva uma palavra que rima com: 

sacada:

doente: 

chorar: 

Responda demonstrando que entendeu o poema lido.

Quem brigou com a Rosa?

Em qual lugar o Cravo e a Rosa brigaram?

Quem desmaiou?

Quem pôs-se a chorar? 



LÍNGUA PORTUGUESA

Você gosta de cantar? UM POUCO MAIS...

Clique na imagem ao 
lado e divirta-se com 
as cantigas populares:

https://www.youtube.com/watch?v=gsSY0i_-Ypw


Você gosta de cantar? POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



QUAL É A IDEIA?
Diferentes formas de ver e representar 
um objeto, uma pessoa ou um espaço.

Você sabia que um objeto, uma pessoa 
ou um espaço podem ser representados 
de diferentes pontos de vista?

Aqui ela está de frente.

GEOGRAFIA

PARA APRENDER

ESSA É A RÃ GALÃ. 
QUANDO ELA VÊ UM FOTÓGRAFO, FAZ 

POSES PARA TIRAR FOTOGRAFIAS!

CLICK!! CLICK!!



Nessa pose, ela 
está olhando para 
o lado esquerdo.

Aqui ela está olhando 
para a direita.

Veja ela sendo 
olhada de cima.

E agora, sendo 
vista de baixo.

Aqui a Rã Galã está 
sendo vista de trás.

GEOGRAFIA

PARA APRENDER



GEOGRAFIA

Agora é a sua vez!UM POUCO MAIS...

Peça o celular de alguém da sua família emprestado, capture algumas 
imagens e explore diversos pontos de vista de um mesmo objeto.

Escolha um objeto 
e tire fotos:

pela frente;

por trás;

por baixo;

de lado.



Você lembra de como é a sua sala 
de aula na sua escola?ATIVIDADES

GEOGRAFIA



Desenhe a sua sala de aula, com mesas, cadeiras, carteiras, 
armários e não se esqueça de marcar qual é o lugar em que 
você estava sentando ou em que gostaria de sentar!

ATIVIDADES

GEOGRAFIA



POR HOJE É SÓ!

AMANHÃ 
TEREMOS MAIS!

ATÉ LÁ!



MATEMÁTICA

QUAL É A IDEIA?
Você sabia que as quantidades de elemen-
tos podem ser agrupadas para facil i tar a 
contagem e os registros numéricos?

Pedro juntou, ou 
agrupou, 6 unidades 
de brinquedos 
dentro da caixa.

So�a juntou, ou 
agrupou, 5 unidades 
de brinquedos 
dentro da caixa.



TEMOS 2 SAQUINHOS 
COM ALGUMAS UNIDADES 

DE BOLINHAS DE GUDE 
DENTRO.

U

MATEMÁTICA

Conte quantas bolinhas de gude temos aqui.

Vamos agrupar essas bolinhas de gude em 2 sa-
quinhos, separando-as em quantidades iguais. 

Faça seu registro por meio de um desenho.

ATIVIDADES

Escreva quantas unidades de bolinhas de gude 
�caram em cada saquinho.



QUANTOS GRUPOS DE 10 UNIDADES 
VOCÊ CONSEGUIU JUNTAR?

MATEMÁTICA

PARA APRENDER Quando agrupamos 10 elementos, temos uma 
dezena, ou 10 unidades.

Separe seus lápis de cor formando grupos de 10 unidades.



D

1 0
U

LÁPIS DE COR 
DO DANIEL

MATEMÁTICA

PARA APRENDER Podemos dizer que temos 1 dezena ou 
10 unidades de lápis de cor.



D U

MATEMÁTICA

ATIVIDADES Desenhe 24 bolinhas. Agrupe-as em dezenas, 
ou em grupos com 10 unidades.

Em quantos grupos elas 
�caram organizadas?



D U

MATEMÁTICA

ATIVIDADES Desenhe 24 quadrados. Agrupe-os em 
dezenas, ou em grupos com 10 unidades. 
Quantas dezenas foram formadas?

Escreva:



APRENDEMOS MUITO, NÉ?

QUE TAL BRINCAR 
UM POUCO COM 
SEUS BRINQUEDOS?

ATÉ AMANHÃ!



Aprenda a 
cumprimentar 
as pessoas 
em inglês 
cantando esta 
canção:

QUAL É A IDEIA?
Cumprimentar as pessoas na 
l íngua inglesa.

LÍNGUA INGLESA

Hi! What is 

your name?
My name 

is Ane.

https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8


MY NAME IS PETER!

HI! WHAT´S YOUR NAME?

HELLO! I´M JOÃO!

Desenhe você cumprimentando seu amigo!

Escolha as frases mais adequadas para 
serem escritas nos balões abaixo.

ATIVIDADES

LÍNGUA INGLESA

1

2



Peça autorização aos seus pais ou responsáveis 
para telefonar para um amigo seu e cumprimente-o 
na l íngua inglesa para praticar o que você acabou 
de aprender. Divirtam-se! 

ATIVIDADES

LÍNGUA INGLESA



HOJE FOI MUITO 
DIVERTIDO, NÉ? 

ATÉ AMANHÃ!

Bye-bye!



ARTES

MONET, Claude. O lago dos nenúfares. 1899.  1 óleo sobre tela, 92,7 cm × 73,7 
cm.  Museu Metropolitano de Arte, Nova Iorque, Estados Unidos.

Você tem canetinhas 
coloridas?

Faça um lindo desenho 
explorando traços e 
pontos!

ATIVIDADES
Observe esta obra de arte:



ARTES

Aprenda a 
cumprimentar 
as pessoas 
em inglês 
cantando esta 
canção:

ATIVIDADES
Pegue uma folha em branco, procure objetos na sua 
casa e faça um contorno em torno deles na folha. 

Observe as linhas e pontos registrados.

1

2



NOSSA SEMANA FOI 
MUITO PRODUTIVA!

DESCANSE E BRINQUE 
BASTANTE COM SEUS 

BRINQUEDOS!



ARTES

QUAL É A IDEIA?
O mundo está cheio de linhas! 
As linhas estão na natureza, nos 
objetos e na arte.

Observe as 
linhas e pontos 
desta imagem:


