
 
 

11/02–Segunda – feira   
Português: Palavras que rimam, convite, vogais, alfabeto, seu 
nome, quantidade de letras, ditado da família silábica do B. 
(Caderno e livro págs: 9,20,22,23,26,28,29,30,31) 
 
12/02–Terça  – feira   
Matemática: antecessor e sucessor, quantidade, 
primeiro/ultimo, alto/baixo, sequência numérica de 0 a 10, 
correspondência, soma simples, crescente e decrescente, 
conjuntos.(Caderno e livro págs: 11,12,13,18,19,27,28,34) 
 
13/02–Quarta – feira   
Hist/Geo: Documentos pessoais, tipos de trabalho, tipos de 
famílias, pessoas que moram com você. 
(Caderno e livro págs: 26, 27, 60, 71, 78) 
 
14/02 - Quinta – feira   
Inglês: Unit 1: 
My friends and I - “What is your name?” “My name is...”- Who 
is this- This is me 
Unit 2: 
In my school bag- Eraser, ruler, pencil, school bag, pencil case, 
pen, sharpener, book, crayons. 
- Números de 1 a 5. 
 
15/02–Sexta  – feira   
Ciências Naturais: O corpo humano, partes do corpo 
Hábitos de saúde e higiene, membros inferiores, superiores, 
tronco e cabeça. 
(Caderno e livro págs: 110,114,115,123,124,128)  
 
IMPORTANTE: Além de estudar na apostila, tenha atenção 
nas revisões e mantenha seus cadernos em dia! 

Caso seja necessário, refaça exercícios. 
ÓTIMO ESTUDO! 
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