
 
 

 

  

 
Conteúdos desenvolvidos no período: 

 
ARTES: 
 

 Arte no contexto histórico e popular 
– Carnaval. 

 Ponto e Linha. 

 Figura e fundo. 

 Figuração e Abstração. 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

 Iniciação aos jogos com regras mais 
complexas. 

 Jogos de salão/tabuleiro gigante. 

 Brincadeiras envolvendo português 
e matemática. 

 
 
 

 
INGLÊS: 
 

Unit 1 – Nature: 

 Flashcards: flowers, rock, pond, 

birds, animal, insects, tree, 

mushroom, clouds. 

 Leitura Complementar: “Dad goes 

fishing” 

 Dinamicas: jogos, brincadeiras, 

ditado, picture dictation, informática, 

circle conversation, música. 

 Atividade Extra: Yearbook: Criar um 

cenário com o vocabulário que foi 

aprendido e depois formar frases de 

acordo com o que foi desenhado 

usando “There is/ There are” 

 
Unit 2 – Me: 

 Flashcards: brown eyes, blond hair, 

glasses, beard, mustache, nose, 

teeth, neck 

 Leitura Complementar: “The special 

cake” 

 Dinâmicas: jogos, brincadeiras, 

ditado, picture dictation, informática, 

circle conversation, música. 

 Atividade Extra: Yearbook: Com 

colagem montar uma pessoa e fazer 

perguntas sobre ela e responder. 

Unit 3 - Pets: 

 Vocabulary: hamster, pets, rabbit, 

snake, turtle, pretty, ugly, butterflies, 

caterpillars, cocoons, tadpoles, 

hamster wheel, iguana, spider. 

 Structure: Does it have (a tail)?, 

Yes, it does/ No, it doesn’t; Do they 

have (a cat)?, Yes, they do/ No, they 

don’t. 

 Dictation, extra activities and games 

 

 

 

MÚSICA: 
 Cantos de trabalho 

 Flauta como instrumento  
musicalizador 

 Bandinha rítmica 

 Construção de instrumentos com 
recicláveis 

 Jogos musicais. 

  
PROJETO:  

 

 Leitura obrigatória do livro trimestral 
(título a ser adquirido será enviado 
posteriormente) 

 Biblioteca, uso semanal, empréstimo 
dos livros. 
 

CIDADANIA: 
 Virtudes – Ordem/Obediência/ 

Civilidade – (trabalhar o Manual da 
Família); Março: Amizade; Abril: Amor. 

 Leitura obrigatória do livro trimestral 
(título a ser adquirido será enviado 
posteriormente) 

 
CIÊNCIAS APLICADAS:  
 

 Conteúdos e experiências do livro 
“Água.” 

 
Demais áreas de conhecimento 

serão desenvolvidas de acordo com os 
conteúdos das apostilas Anglo 
(Caderno 1 e início Caderno 2). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


