
Planejamento 1°C - De 30 de março a 3 de abril. 
Segunda-feira 30/03  

  

• Língua Portuguesa  
Conteúdo: Grupo 2-  
Língua portuguesa  

Atividades 59 e 60  
 História de fadas. 

Estratégias  Páginas 35 a 42´ 
Leitura e interpretação do texto "Histórias das fadas". 
Em seguida, segue o link de apoio ao tema abordado. 
https://www.youtube.com/watch?v=gknMlnxctmM 
Após a leitura e interpretação do texto e do vídeo, realizar as 
atividades propostas: 1 a 5 / 1 a 3. 
No exercício 3 da página 37, recomendamos o uso do caderno 
pautado para registro. 
Para realização da página 41, abordar o contexto do clássico “ A 
bela adormecida”, comparando com Malévola uma nova versão do 
clássico que nos leva a refletir sobre as fadas.1 
Link de apoio, trailer do filme Malévola: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq2-DtdnGT0 
Apresentação de atividade: Fazer um desenho de uma fada em 
uma folha sulfite A4. Registrar essa atividade usando a sua 
imaginação: (pintura, ou colagem, ou desenho com canetinha e 
pintura com lápis de cor e etc..) e postar no classroom. 

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

• Ciências da Natureza 
Conteúdo: Grupo 2 
Ciências da Natureza 

Atividades 13 
Diferenças entre seres humanos. 

Estratégias PÁGINAS 111, 112 E 113. 
Dialogar sobre as características físicas de cada e das 
responsabilidades que temos uns com os outros. Respeitar as 
diferenças, compreender e desenvolver a cooperação, tolerância, e 
aquisição do senso de responsabilidade. As diferenças são 
enriquecedoras para os seres humanos. 
Link de apoio. https://www.youtube.com/watch?v=VLYBin5f0w0 
Segue uma apresentação em Power Point como material de apoio. 
Realise a leitura da página 111, assista o vídeo do link a cima e a 
apresentação dos slides, depois, construa a bolinha de meia da 
página 113 e divirta-se com a sua família. 

Recursos Apostila, lápis grafite e borracha. 

 
 

 
1 A protetora do reino dos Moors  ( Malévola) se transforma de virtuosa a vilã depois que os 
humanos destroem seu reino na floresta. Ela amaldiçoa a filha recém-nascida da família que 
invadiu sua casa, mas depois descobre que a criança possui o poder de restaurar a paz na 
terra. 



Terça-feira 31/03  

• Geografia 
Conteúdo: Grupo 2-  
Língua Portuguesa  

Atividades 6 e 7 
 Diferentes moradias. 

Estratégias   
ENTRE CONVERSAS: 
Exercícios 3 e 4: página 141 
3- Observar a imagem e assinalar qual é o clima representado. 
4-Descrever o tipo de clima que predomina na cidade em que 
você mora. 
Exercícios propostos: páginas 142 e 143 
Atividades 5 e 6: Analisar as imagens da página 142 e descrever 
como o tempo está em cada uma das imagens. 
Atividade 7: Observar as duas imagens, encontrar e assinalar as 
dez diferenças apresentadas. 
Apresentação de atividade: Fazer um desenho junto com a sua 
família sobre como está o clima de hoje, onde você mora. 
Registrar essa atividade usando a sua imaginação: (pintura, ou 
colagem, ou desenho com canetinha e pintura com lápis de cor e 
etc..) Registre uma foto e anexe ao classroom. 

Recursos   Livro didático, lápis grafite e borracha. 
  

• Língua Portuguesa 
Conteúdo: Grupo 2-  
Língua Portuguesa  

Atividades 57 a 63 
 Ordem numérica e adição. 

Estratégias  
  
  

Páginas 98 a 105. 
Realizar os exercícios de aplicação 1 a 5:  páginas 98 a 103 
1-Observar a imagem da página 98 e responda as questões a, b e c. 
2-Complete a sequência numérica. Segue o link com um vídeo de 
apoio: 
https://www.youtube.com/watch?v=_m4nWAQYUoY  
3-Calcule as operações de adição e responda as questões A B, C e 
D. 
4-Responda as questões de acordo com a imagem do desenho 
5-Responda as questões A B, C e D de acordo com a imagem do 
desenho. 
Realizar os exercícios propostos: 6 e 7 das páginas 104 e 105. 
1- Analise a tabela e responda no quadrado da fadinha. 
2- Realize as operações de adições e ligue as respostas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_m4nWAQYUoY  

Recursos   Livro didático, lápis grafite e borracha. 
  

Quarta-feira 01/04  

• Língua Portuguesa  
Conteúdo: Grupo 2-  
Língua Portuguesa  

Atividades 61 a 63 
Histórias encantadas. 



Estratégias  
  
  

Ler o texto da página 40 e realizar os exercícios da página 41 e 
42.  
1-Faça o registro do desenho com canetinha e pinte com lápis de 
cor. 
2-Escreva o nome de outras histórias em que as fadas são 
importantes. 
3-Decomponha as palavras em sílabas e letras. 

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

• Artes 
Conteúdo: Grupo 2-   
Artes 

Atividade 6  
Cores, luz e sombra, formas. 

Estratégias  Págs.158 a 160. 
Fazer a leitura de texto “O tempo todo o tempo passa…”, e 
seguem 2 links de vídeos de apoio:  
https://www.youtube.com/watch?v=anmoep3uLCg 
https://www.youtube.com/watch?v=oHkd1EC-BPE 
Após fazer os exercícios das páginas 159 e 160; 
1- Fazer um desenho com canetinha e pintar com lápis de cor, 

representando a palavra “tempo”. (Registre uma foto e anexe 
ao classroom. 

2- Interpretar e apreciar a obra de Salvador Dali “A persistência 
da memória”, representando o tempo. 

Segue um link de apoio sobre o Salvador Dali. 
https://www.youtube.com/watch?v=rbka7lSC4dI 
A obra de Salvador Dali da página 160 representa o movimento 
surrealista. Segue também uma apresentação em Power Point 
como material de apoio. 

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

Quinta-feira 02/04  

• Ciências Sociais 
Conteúdo: Grupo 2-   
Ciências Sociais 

 Atividade 8 e 9 
Igualdade e Diversidade 

Estratégias  
  
  

Fazer a leitura da página 151 e realizar os seguintes exercícios: 
Exercícios de aplicação:  
1-Descubra e registre qual é o assunto do texto. 
2-Encontre 3 palavras e registre o significado delas. 
3-Converse com seus pais sobre o sentido da frase apresentada e 
registre na apostila. 
4-Escreva como era a convivência entre o gato e o cão. 
Momento de novas descobertas: 
5-Encontre as pessoas que pertencem ao mesmo grupo étnico e 
contorne com cores diferentes. 
Exercícios Propostos: 
1-Leia o texto da página 154 e na página 155 desenhe com lápis 
de cor e canetinha, os direitos da criança que você conhece. 
Olho vivo! 



2-Encontre as palavras em negrito na cruzadinha. 

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

• Amigavelmente  
Conteúdo: Grupo 2 -  
Amigavelmente 

 Aula 6 
Vamos compartilhar os sentimentos? 

Estratégias  
  
  

Páginas 57 a 68 
Realizar a leitura dos textos das páginas 57 e 58 e realizar as 
atividades propostas das páginas 59 a 63. 
 Na aula projeto das páginas 64 a 65, utilize os encartes da aula 
projeto 5 que ficam no final da apostila. 
Destaque, recorte e divirta-se com a sua família. (Jogo da 
memória). Registre uma foto sua com a sua família vivenciando o 
jogo da memória e anexe ao classroom. 

Recursos   Livro didático, lápis e borracha.  
  

Sexta-feira 03/04  

• História  
Conteúdo: Grupo 2-  
História  

Atividades 7 
Formação da família. 

Estratégias  
  
  

 Páginas 127 e 128. 
Observar as imagens abaixo, socialize e responda os exercícios 1 a 
6. 

1- Enumerar as imagens em ordem cronológica. 
2- Explicar as fases do ciclo de vida dos seres humanos e o 

que acontece. 
3- Ler e responder se o ciclo de vida de um bebê até virar 

adulto é longo ou curto. 
4- Resposta ´pessoal sobre as idades das imagens mostradas. 
5- Perceber o tem de igual ou semelhante entre as duas 

imagens. 
6- Perceber o tem de diferente entre as duas imagens. 

Registre uma foto da sua família e anexe ao classroom. 
 

Recursos   Livro didático, lápis e borracha.  
  

• Língua Portuguesa 
Conteúdo: Grupo 2-   
Língua Portuguesa 

Atividades 64 e 65 
A sequência e o tempo da narrativa 

Estratégias  
  
  

 Nas páginas 43 a 46, fazer os exercícios 1 e 2. 
Para o exercício 3 da página 44 e exercício 4 da página 45, utilizar 
o caderno pautado, caso o espaço não seja suficiente. 
Material de apoio para os pais: 
https://www.youtube.com/watch?v=nW04XyqpUSA 

Recursos   Livro didático, caderno pautado, lápis e borracha. 



  

Queridos alunos, com certeza logo estaremos juntos novamente!      

Um beijo com muito carinho. Profª Bianca  


