
 
Planejamento 1ºC – 29 de junho a 03 de julho. 

 

 

Segunda-feira - 29/06/2020 

• Português 

Conteúdo:  Sondagem de Português e Matemática – 1,2,3...vai começar o 

alfabeto. 

Estratégias  Páginas 66,81,86 e 97. 

 

Página 66: Pintar e escrever os nomes dos elementos. 

Página 81: Pintar as palavras que começam com a letra “R” e ligar os 

desenhos às palavras. 

Página 86: Fazer a soma e registrar o resultado no quadrado 

correspondente. 

Página 97: Leia as sílabas e construa palavras, depois pinte as sílabas 

que formam os nomes dos desenhos.  

Tarefa  Tarefa: Tire uma foto das páginas 66,81,86 e 97 e envie no ícone de 

tarefa na plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

• Matemática  

 

 

HORÁRIO 2° FEIRA  3° FEIRA 4° FEIRA 5° FEIRA 6° FEIRA 

13:00 - 13:45 PORTUGUÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS GEOGRAFIA 

13:50 - 14:35 MATEMÁTICA MATEMÁTICA PORTUGUÊS ARTES MATEMÁTICA 

14:35 - 15:00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15:00 - 15:45 PORTUGUÊS ED. FÍSICA (15:10 - 15:55). INGLÊS AMIGAVELMENTE MÚSICA (15:20 - 15:45) 

15:50 - 16:15 
Plantão de Dúvidas 

Português     

Plantão de Dúvidas 
Matemática HISTÓRIA (15:50 - 16:35) 

Conteúdo:  Caderno 1, 2, 3... Vamos começar o alfabeto  

Estratégias Realizar os exercícios das páginas 75 e 76 

Faça uma lista das coisas que você mais gosta e escreva a quantidade 

de coisas que você listou. 

Faça o traçado do número 9. 

Complete os números corretamente. 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=rFWm9GTbDMw 

Recursos Caderno pautado, livro didático, lápis grafite e borracha. 

https://www.youtube.com/watch?v=rFWm9GTbDMw


 
• Português   

 

• Plantão de Dúvidas de Português - 15:50 - 16:15 - Opcional 

 

 

Terça-feira - 30/06/2020 

• Português 

Conteúdo:  

Grupo 3 

Atividades 111 e 112 – A história no poema 

Estratégias  

  

  

Páginas 78 e 79 

Encontrar no poema as palavras que rimam e descrevê-las. 

Conhecer a família Ar-Er-Ir-Or-Ur e realizar os exercícios 3 e 4. 

 

Vídeos de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=QP30tqrhmUU&t=6s 

Tarefa  Página 80 

Pinte a cena com lápis de cor e em seguida escreva uma breve história 

sobre a cena que pintou. 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 80 e envie no ícone de tarefa na 

plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

 

 

• Matemática 

 

Conteúdo: 

Grupo 3 

Atividades 111 e 112 – A história no poema 

Estratégias Páginas 76 e 77 

Ler o poema da página 76 e fazer a interpretação respondendo as 

questões da página 77. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk 

Recursos Livro didático, lápis grafite e borracha. 

https://www.youtube.com/watch?v=QP30tqrhmUU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk


 
Conteúdo:  Caderno 1, 2, 3... Vamos começar o alfabeto 

Estratégias  Páginas 84,85,93 e 94. 

Faça o traçado do número 0 e do número 10. 

Escreva o resultado da adição nos quadrinhos correspondentes. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3B41XW-e_4 

Tarefa: Páginas 93 e 94. 

 

Leia o poema, ilustre cada estrofe e cole os triângulos. 

Pinte as formar geométricas do castelo de acordo com as formas 

geométricas da página 94. 

 

Não há envios na plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor, cola e tesoura. 

 

 

 

• Ed. Física – 15:10 – 15:55 

 

 

Quarta-feira - 01/07/2020 

• Português 

Conteúdo: Grupo 3   Atividade 113 – A história no filme  

Estratégias  

  

  

Páginas 81 a 83 

Conversar sobre os filmes que também nos contam histórias. 

Organizar as sílabas para formar os nomes típicos dos animais do 

Pantanal e na sequência, escrever outros nomes de animais. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=92GYT8hOv4U 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

 

• Português 

Conteúdo:  

Grupo 3  

Atividades 114 e 115 – A história no conto popular 

https://www.youtube.com/watch?v=r3B41XW-e_4
https://www.youtube.com/watch?v=92GYT8hOv4U


 
Estratégias  Páginas 84 a 86 

Ler a história das páginas 84 e 85 e em seguida responder aos 

exercícios da página 86. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ 

Tarefa: Páginas 87 e 88. 

 

Exercício 3 – Completar o nome dos animais que aparecem no 

texto. 

Exercício 4 – Formar os pares ligando o nome masculino com o 

feminino. 

Exercício 5 – Descubra o animal lendo as dicas em cada quadro e 

desenhe-os. 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 88 e envie no ícone de tarefa na 

plataforma. 

 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

• Inglês  

 

 

Quinta-feira – 02/07/2020 

• Português 

Conteúdo: Grupo 3   Atividades 116 e 117 – A história no jornal 

Estratégias  

  

  

Páginas 89 e 90 

Ler o anúncio de jornal da página 89 e responder as questões na 

sequência. 

Fazer um desenho sobre o teatro na página 90. 

 

Inglês 

Membros da 

família/Sentimentos 

       Páginas 22 a 24  

• Aula ao vivo sobre membros da família + vídeos  

• Realizar as atividades das páginas 92 e 93 (ex. 1 ao 3) durante 

aula ao vivo.    

• Link de apoio:   

 

https://drive.google.com/file/d/1z_ChZLdXsXHTMnuYvdmnnJ

c4AmAci3ug/view?usp=sharing 

 

• TAREFA: Desenho: Como estou me sentindo hoje? Enviar 

foto do trabalho através da plataforma.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ


 
Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=zC2tpr38n00&t=10s 

Tarefa: Página 91 e 92 

Exercício 4 – Encontrar nas asas da borboleta as palavras que 

estão nos quadros. 

Exercício 5 – Recorte de revistas ou jornais, palavras que tenham 

as sílabas AR-ER-IR-OR-UR. 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 92 e envie no ícone de tarefa na 

plataforma. 

 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha, revistas/jornais, tesoura e 

cola. 

 

 

• Artes  

Conteúdo: Grupo 4 

 

Atividades 14 e 15 – Artistas retratam pessoas 

Estratégias Páginas 178 a 180 

Observar as diferentes formas de retratar as pessoas em obras de 

artes. Em seguida, realizar os exercícios da página 180. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=awFp6C1GCro 

https://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0 

Tarefa Página 181 

 

Exercício 2 – Registrar por meio de desenho o retrato de algum 

membro da família, seguindo as orientações. 

 

Não há envios na plataforma. 

Recursos Livro didático, lápis de cor, canetinha, lápis grafite e borracha. 

 

• Amigavelmente 

Conteúdo: 

Amigavelmente  

Unidade 2 

Aula 5 – Quer dividir comigo? 

Estratégias Leitura do texto das páginas 139 a 141. 

1-Pinte as letras das respostas corretas. 

2-Complete a cruzadinha. 

https://www.youtube.com/watch?v=zC2tpr38n00&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=awFp6C1GCro
https://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0


 

 

• Plantão de Dúvidas de Matemática - 15:50 - 16:15 - Opcional 

 

Sexta-feira – 03/07/2020  

• Geografia 

Conteúdo:  

Grupo 4 

Atividades 14 e 15 – Pluralidade étnica e cultural 

Estratégias Páginas 154 a 156 

Conversar sobre a grande diversidade étnica e cultural existente 

em nosso mundo. 

Realizar na sequência um desenho sobre o tema na página 156. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg&t=44s 

Recursos Livro didático, lápis de cor, canetinha, lápis grafite e borracha. 

 

• Matemática 

Língua portuguesa – 

Grupo 4 

Atividades de 92 a 98 – Sequência numérica 

Estratégias  Páginas 96 e 97 

Trabalhar a sequência numérica com diferentes padrões 

realizando os exercícios da página 97, e continuar com outras 

sequências no caderno pautado, copiando-as da lousa virtual. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=0PDvNCievUM 

Tarefa Páginas 98 e 99. 

Exercício 3 – Observar a sequência numérica na página 98, e 

substituir as imagens com os números faltantes na página 99. 

3-Marque um “x” nas alternativas que melhor representam sua 

reação. 

4-Marque um “x” nas alternativas que representam o que você 

gosta que dividam com você. 

5- Desenhe cinco coisas que você poderia compartilhar com 

um amigo. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPg9JKlLFSU 

Tarefa Páginas 146 a 149. 

.  

Não há envios na plataforma. 

Recursos Apostila, lápis grafite, lápis de cor e borracha. 

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=0PDvNCievUM
https://www.youtube.com/watch?v=yPg9JKlLFSU


 
 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 99 e envie no ícone de tarefa na 

plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite e borracha. 

 

• Música – 15:20 – 15:45 

 

• História 

Conteúdo:  

Grupo 4   

Atividade 14 e 15 – Brinquedos, Brincadeiras e cantigas 

Estratégias  Páginas 144 a 146 

Leitura e interpretação das páginas 144 a 146. 

Fazer um desenho (no caderno de desenho) da canção da página 146. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=bhqMgpLloY0 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha, giz de cera ou lápis de cor. 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhqMgpLloY0

