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 Deixe o seu horário escolar colado na sua agenda e organize o seu horário de estudo 

em casa.  

Anote sempre em sua agenda, os deveres de casa, os trabalhos, datas de provas, 

 os livros e atividades solicitados pela professora. 

Organize o seu local de estudo, escolhendo um lugar bem arejado, iluminado, sem 

barulho e tenha por perto todo o material necessário (estojo com lápis, borracha,   

régua, apontador, bloco de anotações.)  

Procure se concentrar naquilo que estiver fazendo, afastando-se de coisas que 

 possam distraí-lo ou que provoquem interrupções desnecessárias. 

Monte seu horário de estudo diário, estabelecendo um período para o dever de 

 casa e um período de estudo para manter sempre as matérias em dia. 

Estudar é mais do que fazer tarefas de casa; é reler os conteúdos, pesquisar mais   

sobre o assunto e anotar todas as dúvidas. 

Estude e reveja as matérias dadas na etapa, para fixar melhor o seu conteúdo 

Dedique mais tempo às matérias que você apresenta maior dificuldade. 

Não se esqueça da leitura diária do seu livro paradidático.  

Pergunte sempre quando tiver alguma dúvida; isso significa que você é esperto e que 

gosta de aprender.  

 

 

 



 

 
 

 REDAÇÃO: 

 Capítulo 2: Quem pode me contar um conto? O uso dos sinais de 

pontuação no texto. O conto e seus encantos – Páginas 52 a 77. 

 
 

 

 

 

 

 

 GRAMÁTICA: 

 Capítulo 4: Encontro vocálico 

 Capítulo 5: Encontro consonantal 

 Capítulo 6: Dígrafo. 

 Capítulo 7: Sílaba e número de sílabas. 

Ortografia: ”s”/”ss”/ “c” / “ç”. 

 Capítulo 8: Sílaba tônica 

Ortografia: ”ch”/”x”. 

 APRENDER JUNTOS: 

 Leitura e interpretação de texto. 

Estudar pelas atividades do caderno e TD. 

 

 

 

 BURITI MAIS: 

 Unidade 1 – Sistema de numeração decimal 

 Unidade 2 – Adição e subtração. 

 

 

 

 APRENDER JUNTOS: 

 Capítulo 2 – A Terra por dentro e por fora. 

 Atividades de pesquisa sobre os tipos e características do solo: arenosos, 

argilosos, humíferos e calcários. 

 

Produção 

 

Português 

 

Matemática 

 

Ciências 

 



 

 

 

 

 

 APRENDER JUNTOS: 

 Capítulo 1 – As primeiras Vila do Brasil. 

 Capítulo 2 – As cidades do ouro. 

Caderno: O que significa História. A importância de estudar História. A 

história do seu nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRENDER JUNTOS: 

 Capítulo 1 – Reconhecendo as paisagens. 

 Capitulo 3 – Paisagem e orientação. 

Caderno: O que significa Geografia. Qual o objeto de estudo de Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEEK AND FIND: 

 Unidade 1 – Alphabet Soup. 

 Unidade 2 – I want to be... 

 

 

História 

 

Geografia 

Inglês 


