
 

                                    

 

Planejamento 1ºD – 29 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 as palavras. 

Página 86: Fazer a soma contando os elementos. 

Página 97: Ler as sílabas e formar palavras/pintar as sílabas que formam o 

nome 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  

 

• Português   

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 PORTUGUÊS MATEMÁTICA INGLÊS MATEMÁTICA 

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

15:00 - 15:45 PORTUGUÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS AMIGAVELMENTE ED. FÍSICA 

15:50 - 16:15 
Plantão de Dúvidas 

Português 
Plantão de Dúvidas 

Matemática   MÚSICA  

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

Estratégias Página 67: Ligar as meias que são iguais. 

Página 68:  Pinte o quadrinho de acordo com os elementos em cada grupo. 

 

Usar o caderno pautado para copiar as adições da lousa virtual. 

 

Vídeo de apoio:  

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

Tarefa  Tarefa:  Realizar os exercícios de adições do caderno pautado. 

 

Recursos Livro didático, lápis grafite e borracha. 

Conteúdo: 

Grupo 3-  

Atividades 111 e 112 – A história no poema 

Estratégias Páginas 76 e 77 



 

 

• Plantão de Dúvidas - 15:50 - 16:15 – Opcional (Português) 

 

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. 

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 

 

• 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 

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=92GYT8hOv4U
https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk


 

 

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. 

 

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

 

• Plantão de Dúvidas - 15:50 - 16:15 – Opcional (Matemática) 

 

Quarta-feira - 01/07/2020 

• 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. 

 

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 91 e envie no ícone de tarefa na 

plataforma. 

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

 

 

• Matemática  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=zC2tpr38n00&t=10s


 

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

 

 

• Português 

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

Estratégias  Página 48: Poema “Minha cama” 

Página 49: Desenho do hipopótamo. 

Página 52: Organizar as frases. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=bnm0vTkyOPs 

Tarefa  Tarefa:   

Página 50: Traçado da letra H em letra cursiva. 

Página 51: Pintar a letra H no quadro de letras. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira – 02/07/2020 

• Português 

Língua 

portuguesa – 

Grupo 4 

Atividades 118 e 119 – Leitura e interpretação de história em 

quadrinhos. 

Estratégias  Páginas 10 a 12 

Leitura da história em quadrinhos das páginas 10 e 11 e realizar na 

sequência os exercícios da página 12. 

 

Vídeo de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=I4cOvBiwd74 

Tarefa Página 13 

Exercício 2 – Registrar por meio de desenho a continuação da história 

lida na aula on-line. 

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

Estratégias  Página 69: Pintar e fazer correspondência de objetos iguais e relacionar 

número e quantidade. 

 

Usar o caderno pautado para copiar as adições da lousa virtual. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=LPHHe31GwIs 

Tarefa  Tarefa:  Realizar os exercícios de adições do caderno pautado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bnm0vTkyOPs
https://www.youtube.com/watch?v=I4cOvBiwd74
https://www.youtube.com/watch?v=LPHHe31GwIs


 

 

 

Tarefa: Tire uma foto da página 13 e envie no ícone de tarefa na 

plataforma. 

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

 

 

• Inglês  

 

 

 

• Amigavelmente 

 

Sexta-feira – 03/07/2020  

• Geografia 

Conteúdo: 

Grupo 4 

 

Atividades 14 e 15 – Pluralidade étnica e cultural 

Estratégias Páginas 154 a 156 

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_ChZLdXsXHTMnuYvdmnn

Jc4AmAci3ug/view?usp=sharing 

 

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

foto do trabalho através da plataforma.  

Conteúdo: 

Amigavelmente  

Aula 5 – Quer dividir comigo? 

Estratégias Páginas 139 a 149. 

Realizar a leitura do texto das páginas 140 a 141 e os exercícios das 

páginas 141 a 145. 

 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq4C0cVKddo&t=9s 

Tarefa Página 146.  

Para realizar a atividade adaptada junto com a família.  

 

Página 147 a 149.  

Preencha a tabela com verdadeiro ou falso em determinadas situações – 

Não há envios na plataforma. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Nq4C0cVKddo&t=9s


 

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. 

 

 

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

plataforma. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite e borracha. 

 

• Educação Física – 15h00 as 15h45. 

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

