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 1° BIMESTRE  

 CONTEÚDO ATIVIDADES TA/TC SUGESTÃO 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
 

 

 
Produção de texto. 
Análise e reflexão sobre a língua, brincando com 
palavras 
Vogais e consoantes. 
Palavras que rimam. 
Ampliação dos saberes. 
Sílabas. 

 
Apostila: págs. 55 a 64. 
TC: págs. 83 a 86. 
Projeto Leitor. 
Não esquecer de confeccionar o brinquedo de 
sucata como combinado. 

 
Entrar no portal do Objetivo, assistir vídeo aulas, 
conteúdo online e atividades. 
 
Treinar nome completo e alfabeto maiúsculo e 
minúsculo em uma folha separada para que 
depois seja colada no caderno. 

 
 

 
MATEMÁTICA 

 

 
Unidade 4 – Festa no condomínio. 
Número álgebra. 
Atividade inicial. 
Ampliação dos saberes. 
Hora de resolver problemas. 
Leitura e escrita de números. 

 
Apostila: págs. 53 a 60. 
TC: págs. 74 e 75. 
 

 
Entrar no portal do Objetivo, assistir vídeo aulas, 
conteúdo online e atividades. 
 
Treinar continhas de adição e subtração em uma 
folha separada para que depois seja colada no 
caderno. 

 
 

HISTÓRIA 

 
Ampliação dos saberes. 
É possível medir o tempo com precisão. 

 
Apostila: págs. 130 a 132. 
TC: pág. 137. 

 
Entrar no portal do Objetivo, assistir vídeo aulas, 
conteúdo online e atividades. 
 

 
 
 

GEOGRAFIA 

 
Exploração e descoberta. 
Meu lugar no espaço – representação. 
 
 

 
Apostila: págs. 163 a 165. 
TC: págs. 168 e 169. 
Não esquecer a maquete da sala de aula. 
 

 
Entrar no portal do Objetivo, assistir vídeo aulas, 
conteúdo online e atividades. 
 

 
 
 

CIÊNCIAS 

 
Características dos animais e dos vegetais. 
Animais – habitat. 
Vegetais – habitat. 
Animais e sua alimentação. 

 
Apostila: págs. 108 a 114. 
TC: pág. 126. 
 

 
Entrar no portal do Objetivo, assistir vídeo aulas, 
conteúdo online e atividades. 



 
 

INGLÊS 

Livro Recortar as imagens das emoções da página 57 
do bingo e colar na página 41, de modo que as 
imagens não se encontrem, são 12 imagens e 9 
espaços, as 3 que sobrarem cole na mesma 
folha, pode ser na parte de cima ou de baixo. 

Exemplo: 
Happy, sad, fine. 
Sleepy, tired, sad. 
 
Não colar; 
Sad,sad, fine 
tired, tired, sad. 

 


