
 

 

 

 

Segunda – feira (27/04): 

Olá meu amor, estamos com muita saudades de vocês! Vamos iniciar 
mais uma semana de aula acompanhando o  nosso quadro de horário. 
A nossa 1ª aula de hoje será de Língua Portuguesa com o conteúdo: 
Revisando a família silábica das consoantes B, C, D. 

Nossa rotina foi dividida em partes para que a sua família consiga te 
ajudar a realizar as atividades. 

1º momento: Vamos assistir ao vídeo “MÚSICA do ABC - Abecedário para 
Aprender as Letras (Alfabeto)”, para relembrar as letras do alfabeto. 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=iaN6PFEwM8E 

2º momento: Chegou a hora da brincadeira. Você relembrou a letras do 
alfabeto, e sabemos que juntando as consoantes com vogais  
conseguimos formar sílabas, e juntando as sílabas formamos palavras. 
Então com a ajuda das sílabas moveis forme palavrinhas, depois 
escreva-as em seu caderno. 

 

 

 

 

 

3º momento: Hora de treinar realizando as atividades da folhinha. 
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4º momento: A atividade de hoje de Ciências é sobre “Os animais”, com 

ajuda da sua família realize o exercício com muito capricho! Sei que você 

é capaz. 

 

 

 

 

5ºmomento: E por hoje terminamos a nossa aula! Lembre-se que você é 

muito inteligente, e nós acreditamos em seu potencial. 

Terça – feira (28/04): 

Vamos iniciar nossa aula de hoje com a disciplina de Matemática, com o 

conteúdo Unidade e Dezena. 

1º momento: Vamos iniciar as aula assistindo um vídeo para revisarmos o 

que estudamos “Aula de matemática - unidade e dezena” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=hWjD1weJe9U 

2º momento: Sabemos que aprender brincando é bom demais. Então, a 

partir do que vimos no vídeo, vamos realizar uma brincadeira? É o Jogo 

da Dezena e Unidade com Dado. Como jogar: Você receberá uma folha 

e dois dados. Joga-se primeiro o dado das unidades (vermelho) e depois 

das dezenas (azul). Após registre cada numeral em sua casa 

correspondente e depois forme o número na bolinha.  

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembrando que, cada torrezinha azul equivale a uma dezena; e cada 

quadradinho vermelho equivale a uma unidade. 

2º momento: Agora que você se divertiu treinando, vamos realizar as 

atividades do livro de Matemática. 

 

 LIVRO: Págs.: 210 até 213 
 

3º momento: -  Aula de História com o conteúdo: Moradia 

Vamos dar início a essa aula com o vídeo “Mundo Bita - Nossa Casa” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 

Que vídeo legal não é mesmo? Nele podemos ver que cada casa tem 

um jeito, uma energia, um formato. Elas são o aconchego, o primeiro 

espaço, o ninho em que nos sentimos amados e protegidos para fazer 

as primeiras descobertas. 

4º momento: Hora de realizar a atividade do livro de História sobre o tema 
do vídeo.  

 LIVRO: Pág.: 295 

E assim finalizamos mais uma aula repleta de coisas legais meu doce. 
Espero que você esteja se dedicando muito. Amanhã teremos mais. 
Muitos abraços! 

 

Quarta – feira (29/04): 

1º momento: Hoje vamos aprender uma nova família silábica e para 
ajudar no entendimento do som dessa letrinha nova vamos assistir um 
vídeo que se chama: “Letra F! Vamos cantar e escrever?” 

Link do youtube  https://www.youtube.com/watch?v=rG3wd-P0Qfc 

2º momento: Com ajuda do seu responsável você deverá colorir as 
peças e em seguida montar o quebra cabeça descobrindo os 
pedacinhos silábicos e as palavras que formam. Depois faça uma lista 
com essas palavras usando letra cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

3º momento: Agora para fixar esse momento vamos realizar uma 

atividade da letrinha f. 

 

 

 

 

4º momento: E chegou a vez da nossa disciplina de Matemática. Contar 

é muito importante e isso envolve muitas atividades do nosso dia a dia. 

Como contar dinheiro, objetos, entre outras coisas. E para ilustrar a nossa 

atividade de Matemática eu deixarei uma atividade para você realizar 

com a sua família utilizando o material que você tem na sua casa. Um 

pedaço de papel e pregadores. Seu responsável deverá fazer diversos 

números de 1 até 20 em cada pedaço de papel e você deverá usar 

pregador para contar de forma concreta esses numerais. Veja o 

exemplo: 

 

 

 

 

Lembrando que você deve praticar os números de 1 até 20. Divirta-se! 

https://www.youtube.com/watch?v=rG3wd-P0Qfc


  

5º momento: Após essa atividade lúdica realize as páginas do livro 

didático. 

 Livro de matemática 224 até 226. 

6º momento: E por hoje a nossa aula termina aqui. Espero que você tenha 

aprendido bastante coisas no dia de hoje. 

Quinta – feira (29/04): 

1º momento: Hoje vamos começar a nossa aula pelas atividades de 

matemática. Essa semana estamos fixando os numerais, para ajudar 

nesse processo vamos assistir um vídeo que nos ajuda a contar os 

números. O vídeo se chama: “Canção de números | Ensinar números de 

1 a 50 | Crianças aprendem | Numbers Song For Children 

Link do youtuvbe  https://www.youtube.com/watch?v=WyVQATCRzLQ 

2º momento: Realize com ajuda da sua família a atividade do livro 

didático. 

 Livro de matemática  231, 236 e 239.4 

3º momento: E como sugestão hoje terá um jogo de boliche! Você pode 

construir com materiais que você tem na sua casa como: garrafa pet ou 

latinha, rascunho de papel para fazer os números e uma bolinha para 

arremessar no boliche. Você deverá derrubar as garrafas e dizer para sua 

família qual foi o número que você conseguiu derrubar. Caia na 

brincadeira, aprenda mais e divirta-se com toda sua família. Veja como 

é legal e divertido:  

 

 

 

 

Lembre-se: Brinque com os números que estamos estudando de 20 até 

40. 

4º momento: Agora é hora de fazer arte! No dia 19 de abril comemoramos 

o dia do índio. E você sabe a importância do índio? O porque 

comemoramos o dia do índio? Vamos descobrir um pouco mais assistindo 

um vídeo que se chama: “CANÇÃO PARA O DIA DO ÍNDIO | Letra na 

descrição” 

Link do youtube https://www.youtube.com/watch?v=fc7xK8O6NTA&t=116s 

5º momento: Espero que você tenha aprendido um pouco mais com essa 

canção, e para mostrar que é uma criança atenta e esperta vamos 

realizar a atividade da folhinha. 

 

 

 

 

 

5º momento: Que atividade legal não é mesmo? Você gosta de brincar 

de jogo da memória?  Como sugestão de atividade a tia deixou 1 jogo 

da memória do dia do índio, que você deverá colorir bem bonito, 

recortar e depois se divertir com toda sua família. 

 

 

 

 

E a nossa aula termina por aqui. Amanhã é feriado do dia do trabalhador. 

Aproveite e brinque bastante! Mil beijos e um forte abraço! 

https://www.youtube.com/watch?v=WyVQATCRzLQ
https://www.youtube.com/watch?v=fc7xK8O6NTA&t=116s

