
 
 

10/04 - Quarta – feira   
Hist/Geo: As fases da vida, direitos e deveres, ser adulto, 
palavras mágicas, bons hábitos, regras, influencias indígenas. 
(Caderno e livro págs 
32,33,34,38,39,44,45,48,49,90,91,96,97,100,101). 
 
11/04 - Quinta – feira   
Matemática: Quantidades, adição e subtração, sequência 
numérica até 50, antecessor e sucessor, gráficos de coluna, 
ditado dos números, conceitos: maior/menor, alto/baixo, 
fino/grosso (Caderno e livro págs. 51,69,75,81,82,84,96). 
 
12/04 - Sexta– feira   
Ciências: Saúde em família, a higiene dos ambientes, boas 
atitudes, os 5 sentidos. (caderno e págs. 
132,133,136,137,140,141,142,150,151,155,156). 
 
15/04 - Segunda – feira   
Português: Interpretação de texto, separação de sílabas, 
alfabeto, palavras que rimam, o som e a escrita das palavras, 
ditado de palavras. (Caderno e págs. 
73,74,80,82,90,91,95,104,105. 
 
16/04 - Terça – feira   
Literatura: Prova do livro paradidático 
 
18/04 - Quinta – feira   
Inglês: Unit 2: In My School Bag – Páginas 20 a 24/ What Can 
You See? – Páginas 25 a 29/ My Pencil Case Is Blue – Páginas 
30 a 37 
 
IMPORTANTE: Além de estudar na apostila, tenha atenção 
nas revisões e mantenha seus cadernos em dia! 
Caso seja necessário, refaça exercícios. 
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