
 
Planejamento 1ºA – 14 a 18 de dezembro. 

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

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

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

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

15:00 - 15:45 CIÊNCIAS SOCIAIS CIÊNCIAS DA NATUREZA ED. FÍSICA AMIGÁVEL MENTE HISTÓRIA  

15:50 - 16:15 
Plantão de Dúvidas 

Matemática    
Plantão de Dúvidas 

Português 
Plantão de Dúvidas 

Português 

 

 

Segunda-feira – 14/12/2020 

● Português  

Conteúdo: Revisão  

 

Ordenação Silábica  

Estratégias  Os alunos deverão ordenar a palavra da apresentação para 

descobrir a próxima atividade. 

Posteriormente acessar o link para jogar o jogo de ordenar as 

sílabas de acordo com a imagem. 

 

Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=XusBJ8ADSH8 
https://www.youtube.com/watch?v=J06aSFthX1Y 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 
 

Link para jogos: https://www.cokitos.pt/jogo-de-silabas/play/ 

https://jogoseducativos.hvirtua.com/palavra-secreta 

Recursos   Caderno pautado, lápis grafite, borracha. 

 

● Matemática  

Conteúdo:  Calendário 

Estratégias Responder as questões relacionadas ao calendário de Junho. 

Copiar e responder no caderno pautado de matemática as 

questões relacionadas ao calendário de Maio. 

  

Vídeo para a aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Juh790IgHc&t=5s 

Vídeo de apoio: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Juh790IgHc&t=5s 

Tarefa Tarefa - Assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNw89F2YahE/  

Recursos Caderno pautado de matemática, lápis grafite, borracha, lápis de 

cor e canetinhas. 



 
 

 

● Ciências Sociais 

Conteúdo:  Revisão Raízes do povo brasileiro e suas contribuições culturais 

Estratégias Rever os povos que contribuíram na construção do povo 

brasileiro e suas heranças culturais através da apresentação. 

Assistir ao vídeo “A história do povo brasileiro - Quintal da 

Cultura” e em seguida fazer um desenho daquilo que mais 

admira em nossa cultura. 

 

Vídeo para a aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=MjtgHek71io&t=3s 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=MjtgHek71io&t=3s 

Recursos Caderno de desenho, lápis grafite, borracha, lápis de cor e 

canetinhas. 

 

● Plantão de Dúvidas - 15:50 - 16:15 – Opcional 

 

Terça-feira – 15/12/2020 

● Português 

Conteúdo: Revisão Ordenação de sílabas e ordenação de frases 

Estratégias  Os alunos deverão ordenar as sílabas para descobrir a mímica que 

será realizada. 

Posteriormente acessar o link para ordenar as palavras e formar 

uma frase. 

Link para jogos: https://www.smartkids.com.br/jogos-

educativos/jogo-ordene-as-frases 

https://www.jogosbr.net/jogo/turma-da-monica-ordenar-frases/ 

Recursos   Caderno pautado, lápis grafite, borracha. 

 

 

 

 

  

● Matemática  

https://www.youtube.com/watch?v=MjtgHek71io&t=3s
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-ordene-as-frases
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-ordene-as-frases


 
Conteúdo: 

 

QUIZ -Jogos matemáticos 

Estratégias  Através de jogos educativos como Quiz com perguntas e desafios 

revisaremos alguns conteúdos trabalhados na disciplina de 

Matemática. 

 

Vídeo para aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo  

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo 

Tarefa   Jogo de tarefa: http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/  

Conteúdo  Jogos online, lápis grafite e borracha. 

 

● Ciências da Natureza  

Conteúdo:  Revisão Dia e Noite 

Estratégias Rever o conteúdo do dia e da noite nas imagens da apresentação, 

assistir ao vídeo e em seguida contextualizar o tema da aula 

através dos jogos. 

No caderno de desenho, fazer uma ilustração de uma atividade 

durante o dia e outra atividade durante a noite. 

 

Vídeo para a aula:  

https://www.youtube.com/watch?v=nnbCMqnvvy8&t=245s 

 

Jogo: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0bbfaac6b897 

https://wordwall.net/pt/resource/3511971/dia-e-noite 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=nnbCMqnvvy8&t=245s 

Recursos Caderno de desenho, lápis grafite, borracha, lápis de cor e 

canetinhas, jogo on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnbCMqnvvy8&t=245s
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0bbfaac6b897
https://wordwall.net/pt/resource/3511971/dia-e-noite


 
Quarta-feira – 16/12/2020 

 

● Inglês 

 

 

● Português 

 Conteúdo: Revisão  

 

Escrita de frase   

Estratégias  Após a leitura da história Viviana Rainha do pijama, os alunos 

deverão desenhar seu pijama escolhido para festa do pijama e 

responder a carta da Viviana. 

Recursos   Caderno pautado, lápis grafite, borracha. 

 

● Ed. Física. 

 

 

 

Quinta-feira – 17/12/2020 

● Português 

Conteúdo: Revisão  Escrita espontânea de palavras  

Estratégias  Após escutar a história os alunos deverão desenhar uma árvore de 

Natal e enfeitá-la com palavras que gostaria de dizer neste natal. 

 

Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=o1LtZRIkujM 

Recursos   Caderno de desenho, lápis grafite, lápis colorido, borracha. 

 

● Artes 

Conteúdo:   

Inglês 

Revisão: Unidades 4 e 

5   

Partes do corpo e 

animais de estimação. 

        

• Aula ao vivo sobre partes do corpo e animais de estimação 

(slides) 

• Instruções para a atividade: nomear, desenhar e colorir 

animais de estimação.   

Link de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00 

 

• TAREFA: Não há tarefa para postagem.  



 
Estratégias Carta para um amigo especial: 

 
Os alunos irão confeccionar um lindo cartão para presentear um 

amigo ou alguém da sua família, desejando um natal e um ano 

novo especial. 

 

Link de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU 

  Recursos   Lápis grafite, borracha, lápis de cor, canetinhas, giz de cera e fins. 

Usem a criatividade! 

 

● Amigável mente 

Conteúdo:  Empatia 

Estratégias Compreender o conceito de empatia e reflexão de práticas na 

nossa vida cotidiana. 

 

Assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY 

 

Roda de conversa:  

O que você aprendeu com o vídeo? 

Desenho da parte que mais gostou do vídeo apresentado em aula. 

Recursos Lápis grafite, borracha, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, 

caderno de desenho. 

 

● Plantão de Dúvidas - 15:50 - 16:15 – Opcional 

 

 

Sexta-feira – 18/12/2020  

● Geografia 

Conteúdo:  Geografia: Ambiente Natural e Modificado 

Estratégias  Revisão sobre o conteúdo: Ambiente natural e modificado e roda de 

conversa:  

Você acha importante as modificações no ambiente realizadas pelo 

homem? Por quê? 

Quais mudanças você notou em 2020? Destas mudanças, o que você 

gostou e o que você não gostou? Por quê? 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY


 
Desenho no caderno de desenho sobre o que você deseja para o 

Segundo Ano do Ensino fundamental. 

 

 Link de apoio: 

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

Recursos    

 

 

 

● Matemática 

Conteúdo:  Massinha de modelar caseira 

Estratégias  Com o auxílio da professora, faremos uma receita para explorar o 

conceito de medidas. Providenciar os seguintes ingredientes para 

a culinária a seguir. 

 

Massinha de modelar 

 

1 vasilha grande 

1 xícara de sal 

½ xícara de água 

1 colher de chá de óleo 

4 xícaras de farinha de trigo. 

Colocar todos os ingredientes e por último a água aos poucos, 

misturar toda a massa com as mãos até ficar uma massa 

homogênea. 

Vídeo para aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnklG02Yvw8&feature=you

tu.be 

Vídeos de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnklG02Yvw8&feature=you

tu.be 

Recursos Ingredientes da receita. 

 

● História 

Conteúdo: Revisão Tipos de moradias 

Estratégias  

  

  

Rever brevemente as diferentes moradias que o homem construiu 

ao longo do tempo através das imagens e jogos. 

Após, o aluno escolherá uma moradia que ele acha bem diferente 

e desenhar em seu caderno. 

Em seguida, o aluno poderá contextualizar o tema da aula 

através dos jogos on-line. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eulFsmcNHos
https://www.youtube.com/watch?v=SnklG02Yvw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SnklG02Yvw8&feature=youtu.be


 
Vídeo para a aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=l4kf-KOCpUI 

 

Jogos: 

https://wordwall.net/pt/resource/5344216/moradias  

https://wordwall.net/pt/resource/6250665/nomeando-moradias 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=l4kf-KOCpUI  

Recursos   Caderno de desenho, lápis grafite, borracha, lápis de cor e 

canetinhas, jogo on-line. 

● Plantão de Dúvidas - 15:50 - 16:15 – Opcional 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4kf-KOCpUI
https://wordwall.net/pt/resource/6250665/nomeando-moradias

