
 



   
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
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             ORTOGRAFIA 

Procure no dicionário o 

significado das seguintes 

palavras: 

TRÂNSITO 

PLACA 

SEMÁFORO 

PEDESTRE 

 

ORTOGRAFIA 

Desenhe um semáforo 

como este em seu caderno. 

Depois pinte cada círculo 

com as cores indicadas. Em 

seguida escreva o que cada 

uma significa. 

 

 

 

DIAS DA SEMANA 

 Dia 25 de setembro é 

o dia do trânsito. Em 

que dia da semana 

ele caiu neste ano? 

(  ) domingo 

(  ) segunda-feira 

(  ) terça-feira 

(  ) quarta-feira 

(  ) quinta-feira 

(  ) sexta-feira 

(  ) sábado 

 

NÚMEROS ORDINAIS    

Observe a ordem de 

chegada dos carros. Utilize 

os números ordinais para 

classificá-los. 

 

CARRO VERDE 

CARRO PRETO 

CARRO BRANCO 

CARRO VERMELHO 

ORIENTAÇÃO  

Existem várias formas de 

nos orientarmos. A rosa 

dos ventos é um desses 

meios  

 

Na sua casa, com base 

na rosa dos ventos, 

registre no caderno o 

que está ao norte, sul, 

leste e oeste de você. 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

Adaptação para 

estudantes com 

deficiência 

             ORTOGRAFIA 

Dicionário online acessar: 

https://www.dicio.com.b

r/ 

Procurar o significado no 

DICIONÁRIO das 

seguintes palavras: 

TRÂNSITO 

PLACA 

SEMÁFORO 

PEDESTRE 

ORTOGRAFIA 

Desenhe e pinte um 

semáforo como este em 

seu caderno. 

 

 

DIAS DA SEMANA 

Caso o aluno seja 

deficiente auditivo, 

assista ao vídeo: 

“Dia da Semana em 

Libras” 

https://www.youtub

e.com/watch?v=0BJ_

NfumMUI 

Dia 25 de setembro é 

o dia do trânsito. Em 

que dia da semana  

caiu o dia 25 de 

setembro? 

( ) domingo 

( ) segunda-feira 

( ) terça-feira 

( ) quarta-feira 

( ) quinta-feira 

( ) sexta-feira 

( ) sábado 

NÚMEROS ORDINAIS    

Caso o aluno seja 

deficiente auditivo, assista 

ao vídeo: 

“Números Ordinais em 

Libras” 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Tp-VPq7CrEY 

 

 

CARRO VERDE 

CARRO PRETO 

CARRO BRANCO 

CARRO VERMELHO 

ORIENTAÇÃO  

Caso o aluno seja 

deficiente auditivo, 

assista ao vídeo: 

“Localização em Libras” 

https://www.youtube.c

om/watch?v=RQTSdJ0P

dYI 

 

 

Na sua casa, com base 

na rosa dos ventos, 

registre no caderno o 

que está ao norte, sul, 

leste e oeste de você. 
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