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Lista de conteúdos prioritários 

 

 

     •  Função social de gêneros textuais; 

     •  Ordem alfabética, diversos formatos de letra; 

     •  Elementos sonoros. 

 

 

Semana Conteúdo Livro 
Livro de 

Atividades 
Atividades complementares 

25 a 29/abr 

Escrita espontânea    Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 

Brincadeiras de roda 5,6  Propor brincadeiras de roda no pátio,  

Interpretação de texto  5,6 
Cantiga de roda. Significado da palavra PARDO. Utilizar o 
dicionário.  

Rimas   Caderno: Meu nome rima com. (Ilustrar) 

Rimas   Caderno: Meu nome rima com. (Ilustrar) 

Leitura e Interpretação 7  Escrita Espontânea (folha)  

Leitura e Interpretação 
7 
 

 Escrita Espontânea (folha)  

02 a 06/mai Escrita espontânea    Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 
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Rima, verso e estrofe 8,9  
Tarefa: Com o auxílio de um adulto criar uma estrofe de um 
poema sobre o nome do grupo. 

Rimas 10  
Jogo das rimas: ler para o grupo as regras do jogo e pontuar as 
diferenças destes gêneros textuais. 

Gênero textual Poema 11,12  Identificar estrofes e versos. 

Brincadeira com o poema 13,14  
Tarefa: página 13. 
Brincadeira no pátio (anel no barbante). 

Vocabulário   
Caderno: Organizar as palavras circuladas do texto (pág. 14) em 
ordem alfabética e ilustrar.  

ESCOLA DE CAMPO    

09 a 13/mai 

Escrita espontânea   8 Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 

Rimas    
Jogo da memória das rimas (material de apoio) 
Tarefa: p. 8 (L.A.). 

Ordem Alfabética    Atividades em folha. Organizar as palavras em ordem alfabética  

Ordem Alfabética 15  
Organizar os nomes em ordem alfabética. Brincadeira O.M. p.11 
Tarefa: p.16 

Ordem Alfabética 16  
Organizar os nomes em ordem alfabética. Brincadeira O.M. p.11 
Tarefa: p.16 

Ordem Alfabética  9 Organizar as palavras em ordem alfabética. 

Ordem Alfabética  10 Organizar as palavras em ordem alfabética. 

16 a 20/mai 

Escrita espontânea   Caderno meia pauta: Registro do final de semana.  

Letras do alfabeto 17,18  
Tarefa: Pesquisar e trazer palavras ou gravuras que iniciem com 
as letras K, W e Y. 

Gêneros textuais 19  
Registro das regras no caderno meia pauta e ilustrar o momento 
mais significativo.  

Sequencia  11 Explorar os mais diferentes tipos de letras  

Vocabulário  12 
Bingo de letras, imagens e palavras (trabalhar as letras K, W e 
Y). 
Tarefa: p.12. 

Gênero textual - trava-língua 20,21  Pronunciar as palavras difíceis na sequência em que aparecem.  

ESCOLA DE CAMPO    

23 a 27/mai 

Escrita espontânea   Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 

Gênero textual: trava língua 22,23  
Tarefa: Pesquisar e trazer um trava-língua para apresentar ao 
grupo. 
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Vocabulário Ilustrado   
Caderno: fazer uma lista de palavras com a letra F. Escolher um 
palavras, formar uma frase e ilustrar. 

Trava-línguas  13 Explorar a sonoridade das palavras. 

Sílabas 23,24  
Pronunciar o nome dos colegas batendo palmas, identificar qual 
o colega que tem o maior número e o menor número de palmas.   

Silabas   Atividade em folha: sílabas. 

Escrita espontânea   

Brincadeira Estourar Balões”, colar os balões cheios no quadro, 
dentro de cada balão terá uma sílaba e ao comando do professor 
cada aluno irá estourar o balão e pegar a sílaba do seu balão. 
Em seguida escolher uma palavra, formar uma frase e ilustrar. 

30/mai a 
03/jun 

Escrita espontânea   Caderno meia pauta: Registro final de semana. 

Sílabas  14 
Explorar os pequenos blocos sonoros, as sílabas (jogo das 
sílabas). 
Tarefa: p.14 

Trava-línguas 25  Interpretar e ler o trava-línguas (desafio em duplas) 

Trava-línguas   . Caderno: Complete o trava-línguas (folha) 

Expressões 26   Interpretar o trava-línguas. 

Silabas  15 Relacione e organize as sílabas.  

Trava-línguas  16 Estudo da Letra T, várias formas de apresentação. 

06 a 10/jun 

Letras V e F 27, 28  Estudo da letra V e F, em suas várias formas de apresentação 

Letras V e F  17,18 
Selecionar palavras com V e F. 
Completar as palavras com as letras F ou V. 
Tarefa: Encontre palavras no digrama. 

Leitura e Interpretação   Escrita Espontânea (folha) 

Leitura e Interpretação   Escrita Espontânea (folha) 

Escrita espontânea   Caderno: Colar gravuras com V e F e realizar a escrita. 

Escrita espontânea   Caderno: Colar gravuras com V e F e realizar a escrita. 

ESCOLA DE CAMPO    

13 a 17/jun 

Escrita espontânea   Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 

Trava – línguas 29 19 
Reescreva o trava-línguas. 
Tarefa:p.19 
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Brinquedos e brincadeiras 33  Interpretando as instruções (carro eólico) 

Trava-línguas  20 Sons da letra R. 

FERIADO ITAJAÍ/ITAPEMA    

FERIADO CORPUS CHRISTI    

RECESSO    

20 a 24/jun 

Escrita espontânea    Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 

Modelagem de brinquedos   21 Instruções para a produção da flor com massa de modelar. 

Modelagem de brinquedos  22 Instruções para a produção da flor com massa de modelar 

Modelagem de brinquedos  23 Interpretando as instruções (flor com massa de modelar) 

Brinquedos e brincadeiras 34  Interpretando as instruções (carro eólico) 

Títulos e subtítulos 35  Responder as questões sobre títulos e subtítulos 

Ponto de interrogação 36  Identificar o ponto de interrogação nas frases.  

27/jun a 
01/jul 

Escrita espontânea   Caderno meia pauta: Registro do final de semana. 

Títulos e subtítulos  24,25,26 
Responder as questões sobre títulos e subtítulos e  
ponto de interrogação 
Tarefa: p. 26 

Instruções para brincar 37  Corrida com carrinhos eólicos (O.M. 20) 

Instruções para brincar 37  Instruções para construir a aranha saltadora. 

Instruções para brincar 38  
Caderno: Material de apoio, selecionar e ordenar as instruções 
para construir uma aranha saltadora.  

Brinquedos e brincadeiras  27,28 
Massinha: criar uma sardinha e instruções para modelagem 
através de escrita e desenho.  

ESCOLA DE CAMPO    


