
 

 
 

 

UNIDADE ESCOLAR: EMEB “Prof.Benedito Modesto de Paula ” 

2º ano A - Professor(a): Camila 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

11/04 PORTUGUÊS 
Escrita alfabética (alfabeto) 

Formação de palavras 

Interpretação de textos 

12/04 MATEMÁTICA 
Os números e suas quantidades 

Sólidos geométricos 

Noção de lateralidade (direita e esquerda) 

13/04 HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

O município 

Datas comemorativas 

Tipos de moradias 

Brinquedos e brincadeiras 

14/04 CIÊNCIAS Noção de higiene (pessoal e bucal) 

Os 5 sentidos 

13/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A): Misael 

Cores em inglês: red, yellow, blue, pink , green 

Saudações em inglês: hi , bye , What is your name? , my 

name is 

11/04 

ARTE 

PROFESSOR(A): Maria das 

Graças 

Cores primárias e secundárias 
Simetria 
Frotagem 

 

2º ano B - Professor(a): Adriana 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

11/04 PORTUGUÊS O alfabeto, treino de leitura , formação de palavras ( 

ortografia ), frases, gêneros textuais e substantivos próprios. 

12/04 MATEMÁTICA 
Sequência numérica e números até 20, adição simples, 

números ordinais, tabela simples, unidade e dezena, medida 

de tempo.  

13/04 HISTÓRIA 
A passagem do tempo, dia, semana, mês e ano, sequência 

dos acontecimentos, manhã, tarde, noite, presente, passado 

e futuro. História do município e datas comemorativas. 

13/04 GEOGRAFIA 
Paisagem natural e paisagem modificada, o bairro, o bairro 

onde você mora, convivência na comunidade, pontos de 

referência e representação dos lugares. 

14/04 CIÊNCIAS Cuidar da saúde, higiene, saúde da boca, movimento do 



 

 
 

corpo, atividades físicas, descanso e convivência. 

13/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A): Misael 

Cores em inglês: red, yellow, blue, pink , green 

Saudações em inglês: hi , bye , What is your name? , my 

name is 

11/04 

ARTES 

PROFESSOR(A): Maria das 

Graças 

Cores primárias e secundárias 
Simetria 
Frotagem 

 

3º ano A - Professor(a): Fabiana 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

12/04 PORTUGUÊS Interpretação de texto; ortografia; formação de frases; 

separação de sílabas; ditado ilustrado 

11/04 MATEMÁTICA 
Sequência numérica; dezenas; antecessor e sucessor; 

localização e caminho; números por extenso; números 

ordinais; figuras planas;  adição. 

13/04 HISTÓRIA Espaço público; Corona vírus, Dengue; Aniversário de São 

Pedro; Dia Mundial da Água; Dia da mulher. 

14/04 GEOGRAFIA 
Elementos da paisagem; a natureza transforma a paisagem; 

as pessoas transformam a paisagem; representando a 

paisagem dos lugares; paisagem vista de cima e de lado. 

18/04 CIÊNCIAS Características dos animais; animais vertebrados; animais 

terrestres e aquáticos. 

14/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A): Misael 

Saudações em inglês: hi , bye , what is your name? My name 

is, good morning, good afternoon, good night 

Membros da família: father , mother , brother , sister 

 

3º ano B - Professor(a): Eunice 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

11/04 PORTUGUÊS Segunda Leitura e interpretação de canção, substantivo 

próprio e comum, escrita de frases, separação silábica. 

12/04 MATEMÁTICA 
Centena, dezena e milhar, sequência de 100 em 100, leitura 

e interpretação de gráficos e tabelas,  adição,  números 

pares, ordem crescente. 

13/04 HISTÓRIA 

Datas comemorativas: Páscoa,  Dia do índio lazer no 
campo e na  cidade , espaço público,  Dia mundial 
da Água,   Uma questão de espaço, Lugar onde 
viver,A organização do espaço entre os povo 
Pataxó, O lazer de todos, trabalho e lazer no campo 



 

 
 

 

e na cidade Livro Buriti mais história páginas 18 a 25 
 

13/04 GEOGRAFIA 

O que é paisagem; Elementos distinguem a paisagem; Os 

elementos da paisagem; As pessoas transformam a 

paisagem; Onde está o rio, livro Buriti mais história páginas 

10 a 21. 

14/04 CIÊNCIAS 
Animais invertebrados e vertebrados; A vida do mosquito da 

Dengue; O Ser humano é um animal vertebrado. Livro de 

ciências páginas 26 a 36. 

14/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A): Misael 

Saudações em inglês: hi , bye , what is your name? My name 

is, good morning, good afternoon, good night 

Membros da família: father , mother , brother , sister 

 

 

4º ano A - Professor(a): Liliana 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

11/04 PORTUGUÊS 
*Textos e interpretação de textos; Formar frases; Produção 

de texto ( completando a história); Separação de sílabas; 

Substantivo e adjetivo nas frases. 

12/04 MATEMÁTICA 

*Sistema de Numeração de Decimal (centena, dezena e 

unidade); Componha e decomponha; Sequência numérica; 

Representação do material dourado; Resolução de situações 

-problemas(adição e subtração); Tabela e gráfico. 

14/04 HISTÓRIA 

*História do município de São Pedro; Datas comemorativas; 

Aniversário de São Pedro; Dia da Mulher; Água; Dia do Circo. 

O estudo da história; Fontes históricas (Livro Buriti); O tempo 

na história. 

18/04 GEOGRAFIA 
*O que é Geografia?; O município; O território brasileiro 

(Brasil/América do Sul); Localizando o território brasileiro; A 

divisão política do Brasil. 

13/04 CIÊNCIAS 

*Higiene Pessoal; Coronavírus; Dengue; A invenção do 

microscópio; As células; Os seres vivos são formados por 

células; Organização das células; Composição do organismo; 

Os vírus e as bactérias. 

14/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A):  

Membros da família: father , mother , brother , sister 

Pronomes : he , she 

Saudações: hi , bye , what is your name? My name is, good 

morning, good afternoon, good night 

 



 

 
 

4º ano B  - Professor(a): Karine 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

11/04 PORTUGUÊS 
*Textos e interpretação de textos; Formar frases; Produção 

de texto ( completando a história); Separação de sílabas; 

Substantivo e adjetivo nas frases. 

12/04 MATEMÁTICA 

*Sistema de Numeração de Decimal (centena, dezena e 

unidade); Componha e decomponha; Sequência numérica; 

Representação do material dourado; Resolução de situações 

-problemas(adição e subtração); Tabela e gráfico. 

14/04 HISTÓRIA 

*História do município de São Pedro; Datas comemorativas; 

Aniversário de São Pedro; Dia da Mulher; Água; Dia do Circo. 

O estudo da história; Fontes históricas (Livro Buriti); O tempo 

na história. 

18/04 GEOGRAFIA 
*O que é Geografia?; O município; O território brasileiro 

(Brasil/América do Sul); Localizando o território brasileiro; A 

divisão política do Brasil. 

13/04 CIÊNCIAS 

*Higiene Pessoal; Coronavírus; Dengue; A invenção do 

microscópio; As células; Os seres vivos são formados por 

células; Organização das células; Composição do organismo; 

Os vírus e as bactérias. 

14/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A):  

Membros da família: father , mother , brother , sister 

Pronomes : he , she 

Saudações: hi , bye , what is your name? My name is, good 

morning, good afternoon, good night 

 

 

5º ano A - Professor(a): Carla 
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

14/04 PORTUGUÊS -Interpretação de texto; Classificação das sílabas;Ortografia; 

Produção de texto 

11/04 MATEMÁTICA -Antecessor e sucessor; Gráfico e tabela; Decomposição dos 

números; Situações – problemas 

13/04 HISTÓRIA -Historia do município de São Pedro ; Formação dos grupos 

humanos (Pré – História ) 

18/04 GEOGRAFIA -Historia do Município de São Pedro; Migração; Formação do 

território Brasileiro 

12/04 CIÊNCIAS -Coronavirus;  Dengue; Sistema Solar; Energia Elétrica 

14/04 INGLÊS Nome de animais, objetos da casa e esportes: monkey , 



 

 
 

PROFESSOR(A): Misael tiger, lion, kitchen, bathroom , living room, tennis, 

basketball, volleyball 

Números em inglês: 1 a 100 

 

 

5º ano B - Professor(a): Maria Cristina  
DATA COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO A SER ESTUDADO 

11/04 PORTUGUÊS Texto, interpretação, produção de texto, substantivo 

simples, composto, primitivo e verbo. 

13/04 MATEMÁTICA 

Representação dos valores no ábaco, tabela ordem 

crescente, situações problemas com sistema monetário 

situações-problemas envolvendo adição, subtração e 

multiplicação. 

12/04 HISTÓRIA Pré-História, Período Neolítico, Nomadismo. 

18/04 GEOGRAFIA Imigração 

14/04 CIÊNCIAS Recursos naturais, Energia elétrica. 

19/04 
INGLÊS 

PROFESSOR(A): Simone 

Dias da semana, meses do ano e números cardinais de 1 a 

15. 

 

 


