
 



   
 

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

Língua Portuguesa Língua Portuguesa Matemática Matemática História 

Ortografia 

 

Gramática  

 1-  O que representam as 

cores da nossa bandeira? 

2- Enumere os 

quadradinhos de acordo 

com os números abaixo.  

1- Amarelo 

2- Verde 

3- Azul 

4- Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas geométricas 

- Represente em seu 

caderno a Bandeira do 

Brasil 

Depois escreva  quais 

as formas geométricas 

que você utilizou? 

Calendário  

Confeccione o 

calendário do mês de 

setembro. 

Agora responda: 

 

1 -Em que dia da semana 

caiu o dia 7 de 

setembro? 

2-Quantos dias tem o 

mês atual? 

3-Quantos sábados? 

4-Quantos domingos? 

 

Responda: 

 O que se comemora no 

dia 7 de setembro? 

 1- Qual é sua 

nacionalidade? (País em 

que nasceu .) 

 2 - Sua naturalidade? 

(cidade em que nasceu.) 

 

 



   

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 

Assista ao vídeo “Vogais e 

Consoantes”: 

https://www.youtube.com/

watch?v=AIdsSCXpELQ 

Caso o aluno seja deficiente 

auditivo, assista ao vídeo 

“Consoante em Libras”: 

https://www.youtube.com/

watch?v=abYK4CTaTRg&t=39

s 

“Vogais em Libras”: 

https://www.youtube.com/

watch?v=ivWtxJFgsIU 

 

 

Gramática  

Assista ao vídeo “Bandeira 

do Brasil em Libras”, em: 

https://www.youtube.com

/watch?v=A-Wdfxmi7kI 

1-  O que representam as 

cores da nossa Bandeira? 

2- Enumere os 

quadradinhos de acordo 

com os números abaixo.  

1- Amarelo 

2- Verde 

3- Azul 

4- Branco 

 

 

 

Formas geométricas 

Assista ao vídeo “A 

Bandeira do Brasil”: 

https://www.youtube.

com/watch?v=I-

RUj0VSYuY 

Caso o aluno seja 

deficiente auditivo 

assista ao vídeo 

“Algumas formas 

geométricas em 

Libras”, em: 

https://www.youtube.

com/watch?v=5Sz6j2xf

SQ0 

 

-Represente (desenhe) 

em seu caderno a 

Bandeira do Brasil 

Depois escreva  quais as 

formas geométricas que 

você utilizou? 

Calendário  

Assista ao vídeo 

“Calendário em Libras”: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hD_YMrX

WKt4 

Faça o calendário do 

mês de setembro. 

Agora responda: 

 

1- Em que dia da semana 

caiu o dia 7 de setembro? 

2- Quantos dias tem o 

mês atual? 

3- Quantos sábados? 

4- Quantos domingos? 

 

Responda: 

Caso o aluno seja 

deficiente auditivo 

assista ao  vídeo “A 

independência do Brasil 

em Libras”, em: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OKy03vLN

jk0 

O que se comemora no 

dia 7 de setembro? 

Assista ao vídeo 

“Nacionalidade e 

Naturalidade”, em: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ZSj4YKLm

Axc 

 1- Sua nacionalidade? 

(país em que nasceu) 

 2 - Sua naturalidade? 

(cidade em que nasceu.) 
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