
 
Planejamento 1ºB – 28 de setembro a 02 de outubro. 

 

 

Segunda-feira – 28/09/2020 

• Português 

Conteúdo: Grupo 6 Atividades 209 e 210 – Palavras com CH 

Estratégias  Páginas 54 e 55 

Apresentar o som do CH lendo o poema na página 54. Na 

sequência realizar as questões A e B. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_PWnMKiG0E 

https://www.youtube.com/watch?v=0vtX9iC9RU4  
Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha, tesoura e cola. 

 

• 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 GEOGRAFIA INGLÊS ARTES ED. FÍSICA 

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

15:00 - 15:45 PORTUGUÊS ARTES HISTÓRIA AMIGÁVEL MENTE MATEMÁTICA 

15:50 - 16:15 
Plantão de Dúvidas 

Português 
Plantão de Dúvidas 

Matemática  Plantão de Dúvidas Português  MÚSICA 

Conteúdo:  Grupo 6 Caderno Pautado – Operações matemáticas 

 

Estratégias Copiar da apresentação e resolver as adições no caderno pautado 

com o auxílio do material dourado. 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=4XjkoHz6gwo&t=181s 

Tarefa Caderno Pautado 

 

Seguindo o exemplo aplicado em sala de aula, copiar da 

apresentação e resolver as adições no caderno pautado. 

 

Tarefa: Tire uma foto da atividade do caderno e envie no ícone 

de tarefa na plataforma. 

Recursos Livro didático, caderno pautado, lápis grafite, borracha, material 

dourado. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_PWnMKiG0E


 
• Português 

 

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

 

Terça-feira – 29/09/2020 

• Português 

Conteúdo: Grupo 6  Atividades 211 a 213 – Letras e palavras 

Estratégias  

  

  

Páginas 60 e 61 

 

Colar os adesivos de letra cursiva com a letra correspondente ao 

alfabeto de imprensa na imagem. 

Em seguida, preencher os quadrinhos com o nome dos alimentos. 

 

Vídeos de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=ll7w5NW1bmk  

Tarefa  Grupo 6: Página 62 

 

Exercício 1 – Observar o balão que representa o pensamento da 

formiga e encontrar o caminho do labirinto. 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 62, grupo 6 e envie no ícone de 

tarefa na plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha. 

Conteúdo:  Grupo 6 Atividades 209 e 210 – Palavras com CH  

Estratégias Páginas 56 e 57 

 

Exercício C e D – Colocar as vogais para formar a família 

silábica do CH e depois formar palavras. 

 

Exercício 2 – Encontrar no diagrama os nomes das figuras e 

escrevê-las em seguida. 

 

Exercício 3 – Pintar as sílabas da família CH. 

 

Exercício 4 – Pesquisar palavras com todas as sílabas CH e colar 

no quadro. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=xNBWc6yXIZY 

Recursos Livro didático, lápis grafite, borracha. 



 
• Geografia  

 

• Artes 

Conteúdo: Grupo 6 Atividade 24 – Como as pessoas estão se sentindo? 

Estratégias  

  

  

Páginas 155 e 156 

 

Realizar os exercícios da página 155 através da observação das 

imagens das expressões faciais. 

Registrar o nome, observar o alfabeto em libras e treinar os 

gestos com as letras do seu nome na página 156. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=8uYiNDEvEUA 

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha. 

 

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

 

Quarta-feira – 30/09/2020 

• Português 

 Conteúdo: Grupo 6   

 

Atividades 214 e 215 – O significado das ideias 

 

Estratégias  Caderno Pautado – separar as sílabas das imagens que aparecem 

na apresentação. 

 

Bingo das sílabas 

 

Copiar da apresentação o quadro de sílabas para brincar de bingo. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=K71QupSub00&t=53s 

Conteúdo:  Grupo 6  Atividade 24 – Meios de transporte 

 

Estratégias  Páginas 132 e 133 

 

Realizar o labirinto e desenhar o semáforo para trabalhar as 

cores e seu significado. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=ba-wQKDiZIQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8uYiNDEvEUA
https://www.youtube.com/watch?v=ba-wQKDiZIQ


 
Tarefa Grupo 6: Página 63 

 

Exercício 2 – Observar a imagem e fazer um registro por meio de 

desenho sobre o que assustou os indígenas. 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 63, grupo 6 e envie no ícone de 

tarefa na plataforma. 

Recursos   Livro didático, caderno pautado, lápis grafite, borracha. 

 

• Inglês  

 

 

• História 

Conteúdo: Grupo 6   Atividade 24 – A escola: ontem e hoje 

Estratégias  

  

  

Página 121 

 

Conversar sobre o conteúdo trabalhado na disciplina e falar 

sobre a nossa sala de aula. Registrar em forma de desenho o que 

mais gosta em sala de aula. 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=Su1-dceVpyg 

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

 

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

 

 

Quinta-feira – 01/10/2020 

• Português 

Conteúdo: Grupo 7 Atividades 216 e 217 – Explorando sílabas 

Inglês 

              Comidas  

        Páginas 54 a 56   

• Aula ao vivo sobre comidas + rever slides  

• Realizar as atividades da página 110 (ex. 4 e 5) durante aula 

ao vivo.    

Link de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08 

 

• TAREFA: Enviar foto da página 110 (ex. 4 e 5) realizada 

durante aula ao vivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Su1-dceVpyg


 
Estratégias  Páginas 10 a 12 

 

Realizar a leitura do texto da página 10 que retoma o conteúdo 

sobre a miscigenação do povo brasileiro. Realizar os exercícios 

em seguida explorando as sílabas das palavras. 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=BUsJFsz8GQY 

https://www.youtube.com/watch?v=YJnaRE7oC2Y 

Tarefa Grupo 7: Página 13 

 

Exercício 5 – Organizar as sílabas das palavras e escrevê-las. 

Exercício 6 – Completar as lacunas com o nome dos povos que 

compõem o povo brasileiro. 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 13 do grupo 7 e envie no ícone 

de tarefa na plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite e borracha.  

 

• Artes 

Conteúdo: Grupo 7 

 

Atividade 25 – Como alguns artistas retratam o campo e a 

cidade  

Estratégias Páginas 148 e 149 

 

Apresentar o estilo de pintura “Naïf”, conversando sobre as obras 

em destaque no livro. 

No caderno de desenho, escolher uma das obras para fazer uma 

releitura. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv3dBrzUzYE 

  Recursos   Livro didático, caderno de desenho, lápis grafite, borracha, lápis 

de cor e canetinhas. 

 

• Amigável mente 

Conteúdo: Amigável 

mente  

Unidade 3 - Aula 4 – Agora é minha vez? 

Estratégias Páginas 220 a 227 

Realizar a leitura do texto das páginas 220 e 221 e os exercícios 

das páginas 222 a 227. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUsJFsz8GQY
https://www.youtube.com/watch?v=YJnaRE7oC2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Mv3dBrzUzYE&ab_channel=LarissaDomingues


 

 

Sexta-feira – 02/10/2020  

• Geografia 

Conteúdo: Grupo 7 Atividade 25 a 27 – Paisagem rural e os nativos brasileiros 

Estratégias  Páginas 130 a 132 

 

Realizar a leitura do texto da página 130, revisando os elementos 

que compõem uma paisagem rural e sua importância para a 

sociedade. Realizar os exercícios das páginas 131 e 132 em 

seguida. 

 

- Apresentação Projeto Leitura 

 

Vídeo de apoio: 

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

Recursos   Livro didático, lápis grafite, borracha. 

 

• Ed. Física 

 

• Matemática 

Conteúdo: Grupo 7 Atividades de 169 a 175 – Explorando os numerais até 100 

Estratégias  Página 80 

 

Retomar o conceito de unidades e dezenas e observar as imagens 

da página 80 para iniciar o conceito de centena. 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=EWU3ol1KLnA 

Tarefa Páginas 228 a 232. 

 

Aula Projeto (adaptada) – Um adulto fará uma lista de até 5 

palavras (podendo ser objetos, animais ou frutas).  A criança 

precisará adivinhar quais são essas palavras através de 3 pistas, 

mas para a criança poder falar a palavra, deverá aguardar que todas 

as pistas sejam ditas. 

 

Atividade para casa – Assar um bolo seguindo as orientações 

descritas no livro. 

 

Não há envios na plataforma. 

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



 
https://www.youtube.com/watch?v=oGkaZQrMKf0 

Tarefa Caderno Pautado 

 

Realizar a cópia da apresentação da aula no caderno pautado. 

Decompor os números em centena, dezena e unidade. 

 

Tarefa: Tire uma foto da atividade no caderno e envie no ícone 

de tarefa na plataforma. 

Recursos   Livro didático, caderno pautado, lápis grafite, borracha e material 

dourado. 

 

• Música 


