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Lista de conteúdos prioritários 

 Bairro: lugar de convivência 

 Bairro: diferentes elementos, diferentes paisagens 

 Diferentes bairros 

 Transformações da paisagem: ação da natureza/ação humana 

 Bairro costumes e tradições. 

Semana Conteúdo Livro 
Livro de 

Atividades 
Atividades complementares 

 

25 a 29/abr 
Bairro: Relação entre sociedade e natureza 3 a 5  

Texto: O Despertar de Ana. 
Leitura e interpretação oral e escrita do texto. 

 

Bairro: Lugar de convivência 
 

5 a 7 
 

http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA6 
 

 

02 a 06/mai 

Bairro: Lugar de convivência  63 
Dividir a turma em grupos: elaborar na cartolina ou papel A3, um 
cartaz com os elementos presentes no seu bairro e nomeá-los. 

 

Bairro: diferentes elementos, diferentes paisagens 7 e 8 64 
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA7 
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA8  
 

 

09 a 13/mai 

Bairro: diferentes elementos, diferentes paisagens 9 e 10  Tarefa página 65 da LA. 
 

Bairro: diferentes elementos, diferentes paisagens 11 e 12 66 
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA11 
 

 

16 a 20/mai 

Bairro: diferentes elementos, diferentes paisagens 12 a 14 67 
Apresentar foto do bairro da Escola de Campo e também a 
localização da escola acessando o google maps. 

 

Diferentes bairros 14 e 15   
 

23 a 27/mai                                            Diferentes bairros 16 68  
 

http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA6
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA7
http://spedigital.editorapositivo.com/
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA11
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Bairro: Mudanças e Permanências na paisagem 17 e 18 69 e 70 
Apresentar cenas do filme Rio 2 (mudanças na paisagem). 
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA17 
 

 

30/mai a 
03/jun 

Revisão para o sabidinho   Exercícios no caderno. 
 

Transformação das paisagens: Ação da natureza. 19  
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA19 
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA22 
 

 

06 a 10/jun 

Transformações da paisagem: Ação humana 20 e 21  Tarefa de fixação do conteúdo. 
 

SABIDINHO 1    
 

13 a 17/jun 

Transformações da paisagem: Ação humana 22 a 24  
Caderno de Tarefas: Recortar de revistas ou jornais, imagens 
que representam: Paisagens formadas por elementos naturais e 
culturais, e colar no caderno. 

 

Corpus Christi/Recesso escolar 

20 a 24/jun 

Bairro: costumes e tradições 24 a 26  
Tarefa: Questões A e B da página 26 do LD (Geografia na 
prática). 

 

Bairro: costumes e tradições  27  
Apresentar imagens antigas e atuais de uma praça importante 
localizada no centro da cidade (mudanças e permanências). 
Desenhar como seria a paisagem no futuro. 

 

27/jun a 
01/jul 

Bairro: costumes e Tradições   
Apresentar uma música tradicional da sua cidade e confeccionar 
dobraduras referente a música. (Itajaí - música: Papa Siri -
confeccionar uma dobradura) 

 

Bairro: costumes e tradições 28  
Confeccionar origamis e contar um pouco da história da 
imigração japonesa no Brasil (O.M. p.77). 

 

http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA17
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA19
http://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/22/GLA22

