ALUNO (A):__________________________________ Turminha:_______________
PROFESSORES: TIA APARECIDA / TIO CRISTIANO / TIA ALCENIR / TIA FLÁVIA/
TIO JORJÃO / TIA YOLIRES
A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS.
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE ESTUDOS.
CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES.
ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!

Orientações para a família e os alunos;
Para uma aprendizagem mais adequada o ideal é que o aluno esteja em local tranqüilo e com
todos os materiais necessários para tal finalidade (caderno, lápis, borracha, crachá de nome.
Alfabeto e tabela de sílabas simples e complexas). Após a finalização das atividades as
mesmas deverão ser encaminhadas a escola seguindo as orientações dos professores. As
atividades devem conter o nome do aluno para registro do professor e correção.
LÍNGUA PORTUGUESA
Professora: Aparecida
Habilidades:
(EF12LP18) Apreciar textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição.
(EF01LP13/ES) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de silabas iniciais,
medianas e finais em textos.
(EF12LP01/ES) Ler palavras novas, com precisão na decodificação, em textos significativos, como cantigas
regionais e nacionais, parlendas, letras de músicas, textos informativos, entre outros.



COM AJUDA DE UM ADULTO LEIA O TEXTO:



EXPLICAÇÃO FEITA PELO PROFESSOR SOBRE O QUE SÃO RIMAS.

1 – PINTE NO TEXTO OS ESPAÇAMENTOS ENTRE AS PALAVRAS.

2 – COPIE DO TEXTO PALAVRAS QUE INICIAM COM AS SEGUINTES LETRAS DO ALFABETO:

A-

L-

BCE-

MNT-

3 – ESCREVA O NOME DOS ANIMAIS QUE APARECEM NO TEXTO.

________________

_________________

____________________

________________

___________________

________________

4 – COMPLETE AS FRASES COM O NOME DE UM DOS ANIMAIS DE ACORDO COM A RIMA:



ESSA CASA NÃO TEM TELHA. QUEM MORA NELA É A ____________________________



ESSA CASA ESTÁ UM CACO. QUEM MORA NELA É O _____________________________



ESSA CASA É FEITA DE LATA. QUEM MORA NELA É A ____________________________

8 – ENCONTRE NO CAÇA PALAVRAS O NOME DOS ANIMAIS DO TEXTO. DEPOIS ESCREVA
OS NOMES COM SUA LETRINHA NAS LINHAS ABAIXO:

9 – RECORTE AS LETRINHAS DO ALFABETO MÓVEL ENVIADO PELA PROFESSORA E MONTE
O NOME DAS FIGURAS ABAIXO:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
10 – ESCREVA SEU NOME E SOBRENOME NO QUADRO ABAIXO:

VOCÊ É NOTA 10!

MATEMÁTICA
Professora: Yolires
HABILIDADES:
 [EF01MA21] - Ler gráficos de entrada simples, relacionando com informações em tabelas;
 (EF02MA01)- Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e funçãodo
zero).

5- COMPLETE A TABELA COM OS NÚMEROS QUE ESTÃO FALTANDO:

6- REALIZE A LEITURA DOS NÚMEROS E COMPLETE COM AS DEZENAS E/OU CENTENAS
CONFORME PEDIDO NAS ATIVIDADES:
TRABALHANDO COM DEZENAS

TRABALHANDO COM CENTENAS

ARTE
Professora: Alcenir
Campo de Experiência: ARTES
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): EXPERIMENTAR
DIFERENTES FORMAS DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICAS. (DOBRADURA)
Habilidades: EF15AR04-02-ES

1-FAÇA SUA DOBRADURA E USE SUA CRIATIVIDADE PARA COLORIR.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Jorge

Habilidades: Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças
individuais de desempenho dos colegas
ATIVIDADE:
Circuito de atividades para trabalhar valências físicas:
1. Utilizar uma corda, fita crepe ou risco no chão para o aluno passar por cima
(EQUILÍBRIO).
2. Colocar objetos (chinelos OU garrafa pet) enfileirados com espaço entre eles para o
aluno passar fazendo movimento de zigue zague (LATERALIDADE).
3. Colocar pedaços de jornal ou papel no chão, onde o aluno deverá saltar pisando
nos pedaços de jornal (SALTO).
Repetir o circuito 5 vezes OU mais.
OBSERVAÇÃO: Tire foto da atividade sendo realizada para enviar para a
professora OU relate logo abaixo o que você achou dessa atividade e o que
ela traz de bom para você.

LÍNGUA INGLESA
TEACHER (PROFESSOR): CRISTIANO NOGUEIRA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: LÍNGUA INGLESA.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: COLORS / COMMEMORATIVE DATE.
1) VAMOS A CAÇA AOS TEN (10) OVOS DE PÁSCOA ( EASTER EGG HUNT) E
QUANDO OS ENCONTRAR, PINTE-OS BEM BONITO.

CIÊNCIAS
Professora: Flávia
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana.

Habilidades: (EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores
e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas,
o ambiente e os demais seres vivos.
Objetivos: Reconhecer as partes das plantas e as respectivas funções; compreender a importância
e o uso das plantas na vida dos seres vivos.

1- LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA AS QUESTÕES:

Como todo ser vivo as plantas precisam se alimentar. E a alimentação das plantas ocorre num
processo muito interessante. Enquanto para nos alimentarmos precisamos ingerir alimentos, as
plantas produzem seu próprio alimento. Para isso, elas só precisam de luz solar, ar, água e sais
minerais do ambiente. Esse processo para obter seu próprio alimento é chamado de fotossíntese.

a- Por que a planta é considerada um ser vivo?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b- Do que a planta precisa para produzir seu próprio alimento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c- Ana colocou uma planta na sala de sua casa, bem longe da janela. Depois de alguns dias, ela
percebeu que a planta estava murcha.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d- Por que a planta murchou?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1- Leia as frases e marque V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa.
(___) As flores da planta só servem para enfeitá-la.
(___) As plantas são seres vivos.
(___) Para se alimentar as plantas precisam caçar outras plantas.
(___) As raízes fixam a planta no solo.
(___) As folhas das plantas têm sempre o mesmo tamanho e formato.
(___) Cada planta tem seu tempo de desenvolvimento.

3-Observe a imagem abaixo e escreva os nomes de cada parte da planta.

GEOGRAFIA
Professora: Flávia
Habilidades: (EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural
e econômica de grupos de diferentes origens.
Objetivos: Compreender o conceito de bairro; conhecer a estrutura e organização dos bairros da
cidade em que mora.
1- FAÇA A LEITURA:
Os Bairros do Município de Piúma
O município de Piúma é formado por vários bairros. Esses bairros fazem divisa com
alguns municípios. São eles: Bairro de Lourdes; Portinho; Céu Azul; Lago Azul; Nova
Esperança; Centro; Niterói; Acaiaca ; Itaputanga; Jardim Mailly; Piuminas; União; Boa
Vista; Monte Agha I Monte Agha II.
Bairro é uma parte da cidade. Geralmente, dentro de um bairro, temos tudo de que
precisamos: igrejas, escolas, açougues, farmácias, supermercados, praças etc.

AGORA RESPONDA:
A) O que é um Bairro?
_________________________________________________________________________
B) O nome do município onde moro é? ____________________________________________
C) O que podemos encontrar dentro de um bairro?___________________________________
D) O nome do Bairro que eu moro _______________________________________________
E) Escreva o nome de Bairros que ficam próximos do que você mora:_________________

HISTÓRIA
Professora: Flávia
Habilidades: (EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que
aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco.
Objetivo: Compreender a formação dos diferentes grupos sociais ou de parentesco.

1- FAÇA A LEITURA E RESPONDA:

2-– NA FIGURA OBSERVAMOS UM GRUPO FAMILIAR. DESENHE A SUA FAMÍLIA E
ESCREVA OS NOMES DAS PESSOAS QUE MORAM NA SUA CASA:

