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HABILIDADES E CONTEÚDOS

28/06
"FÉRIAS"

27/06
"Concelho de Classe"

26/06
"Passeio ao cinema"

25/06
 _Leitura em voz alta Fabula de Esopo "A Galinha dos Ovos
de Ouro" 
_Treinando Raciocinio  lógico matemático   
_Separação silábica 
 
 

24/06
Revisão de conteúdos

21/06
"Ponto Facultativo"

20/6
Feriado "Corpus Christi"

19/06
_Leitura em voz alta Fabula de Esopo O Bambu e a Oliveira 
_ Utilizar sinais convencionais (+, -, =) na escrita de
operações de adição e de subtração 

18/06
_Leitura em voz alta Fabula de Esopo, O Corvo e a Raposa 
_Construir fatos básicos da adição e da subtração a partir
de situações-problema, para a constituição de um
repertório a ser utilizado no cálculo. 

17/06
_Leitura em voz alta, Fabula de Esopo A Tartaruga e a Lebre 
_ler e interpretar informações de um texto através de ouvir
o que se lê. 
_Ler e interpretar informações apresentadas em tabelas
simples ou de dupla entrada.

14/06
_Ler e interpretar informações apresentadas em tabelas
simples ou de dupla entrada.

13/06
_Leitura em voz alta O cavalo e o Asno Fabulas de Esopo 
_Construir fatos básicos da adição a partir de situações-
problema, para a constituição de um repertório a ser
utilizado no cálculo.  
_Re�etir sobre questões ortogra�cas e o uso das letras S e
SS. 
 

Educação Física
25/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
24/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
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18/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
17/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
11/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
10/06/19 
Brincadeiras

12/06
_Leitura inicial A Cigarra e a Formiga- Fabulas de Esopo 
_ Comparar duas receitas para decidir qual é a melhor
(comportamento de leitor). 
 

11/06
_Leitura inicial  
-Revisando AAP de matemática    
 

10/06
_Leitura inicial A Ostra e A Pérola de Eunice Prado 
_ Analisar, interpretar, resolver e formular situações-
problema, compreendendo um dos signi�cados do campo
aditivo (composição).  
 
 

07/06
_Leitura inicial A Lã de Eunice Braido 
_ Re�etir sobre questões ortográ�cas e o uso das letras S e
SS. 

06/06
_Leitura Inicial A semente e o fruto de Eunice Braido 
_ Ler um texto considerando o que sabe sobre o conteúdo,
as letras, os sons e os aspectos grá�cos do texto  
_Analisar, interpretar, resolver e formular situações-

problema, compreendendo um dos signi�cados do campo
aditivo (composição). 

05/06
_Leitura inicial Comigo Não Camaleão! De Evelyn Heine 
_Re�etir sobre as questões de legibilidade relacionadas à
separação entre as palavras.          
__Situações matemáticas para avaliar os conhecimentos
das crianças                                                

04/06
_Leitura inicial A Lã de Eunice Braido 
_  Utilizar estratégias de seleção, antecipação e veri�cação,
considerando aquilo que já sabem sobre o sistema de
escrita, para localizar os itens pedidos.  
_Reescrita de uma receita                             

03/06
_Leitura inicial Era Uma Vez Um Caracol Furado... de Bia
Villela  
_Desenvolver o trabalho com lateralidade(esquerda/ direita)
através de Cantiga popular. 
_Situações matemáticas para avaliar os conhecimentos dos
alunos

31/05
_Leitura inicial: Que Di�culdade de Simone Oliveira Santos 
_Regularidades e características do sistema sobre a leitura e
escrita de números a partir de um quadro numérico com
números de 100 a 199  
_Ler o texto considerando o que sabe sobre o conteúdo, as
letras, os sons e aspectos grá�cos.  

30/05
_Leitura inicial, Quero Colo de Estela Barbieri e Fernando
Vilela 
_Ler e escrever parlenda e compreender o assunto do
enredo (sobre brincadeira Batata Quente) 
_Praticar soma e subtração 

25/05 até 29/05
Professora substituta

Educação Física
04/06/19 
Gincanas para lateralidade.



Educação Física
03/06/19 
Gincanas

Educação Física
28/05/19 
Brincadeiras para coordenação

Educação Física
27/05/19 
Brincadeiras para lateralidade

Educação Física
21/05/19 
Brincadeiras 
 

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

24/05/19
_1 Leitura inicial de um poema Cidadezinha cheia de graça. 
Autor:  Mário Quintana. 
_ler e Escrever projeto didático comidas típicas de festa
junina. 
Compreender o modo de fazer de uma receita. Trabalhando
medidas e o texto instrucional. Depois de pronto o bolo de
fubá os alunos irão degustar o bolo feito por eles. 
Matemática jogos . Trabalhar o raciocínio lógico e a
concentração. 
_Aplicação da AAP de Matemática. 
 
 
 
 

23/05/19
_1 Leitura inicial do texto Borboletas urbanas. 
_Aplicação da AAP de Língua Portuguesa. 
 

22/05/19
_1 Leitura inicial Branca de neve 
_ Aplicação da AAP de língua Portuguesa. 

 

21/05/19
_1 Leitura inicial Branca de neve 
Ler e escrever projeto receitas leitura de um texto
instrucional ativ. 3B.  
Escrita de uma receita escolhida pelo aluno no livrinho de
receitas. 
Re�etir sobre as diferentes formas de escrita de genêros
textuais.

20/05/19
_1 Leitura inicial Do conto de fadas Chapeuzinho vermelho. 
Ortogra�a -Duas letras mesmo som Z e S. Livro didático de
Português. 
_Ler e escrever parlendas  
_Emai Atividade 8.4 Organizar  agrupamentos para
contagem e comparação da coleções. 
 

17/05/19
_1Leitura inicial da Faulá A cegonha e a raposa. 
-Emai Atividade 8.4 Organizar  agrupamentos para
contagem e comparação da coleções. 
_Português brincando com as sílabas jogos .  Re�etir sobre o
sistema de leitura e escrita. 
 
 

16/05/19
_1Leitura inicial do poema As duas avós.  
-Livro Didático de Português  leitura   de  quadrinho
Ziraldo.  
-  Assembleia de classe com a participação da Maria Alice. 
Ortogra�a -Duas letras mesmo som Z e S. Livro didático de
Português.  
_Emai  ati. 8.3 identi�car relações de posição entre objetos
no espaço.

15/05/19
_1 Leitura inicial da Fabulá A Reunião dos Ratos. 
-Ler e escrever  projeto cantigas Atividade 3C Substituição
de nomes que aparecem na cantiga. Re�etir sobre o sistema
de escrita. 
_ ler e escrever .Atividade de leitura e escrita Lista de
animais conhecidos. 
_Matemática livro didático  de barras -  comparar
informações de dupla entrada. 
 



 
 

14/05/19
_1Leitura inicial do conto de fadas; 
Cinderela. 
_Ler e rescrever parlenda Ativ 4D. 
Reconhecer que sons das palavras ajudam a escrever outras
palavras.  
-Emai Sequência 8. ativ. 8.1 8.2 Identi�car a movimentação
de pessoas ou objetos no espaço. 
 
 

13/05/19
 
-1Leitura inicial do conto de fadas 
Cinderela. 
_Projeto receitas  escrita do aluno de uma receita escolhida
por ele escrita coletiva. 
Re�etir sobre o funcionamento do sistema de escrita. 
_História diferentes regiões mostrar a história de crianças
de outros países. 
 
 

10/05/19
_1Leitura inicial do conto de fadas 
João e o pé de feijão . 
_Projeto receitas  escrita do aluno de uma receita escolhida
por ele escrita coletiva. 
Re�etir sobre o funcionamento do sistema de escrita. 
_História diferentes regiões mostrar a história de crianças
de outros países 
 
 
 

09/05/19
_1Leitura inicial do conto de fadas 
João e o Maria. 
Autor: Irmãos Grimm 
Produção de texto escrita do �nal do conto de fadas
Rapunzel. 
-Emai ativi. 7.5 Utilizar a calculadora para produzir e
comparar escritas numéricas. 
 
 
 

08/05/19
_Leitura inicial do conto de fadas 
_Projeto Receitas comidas típicas 
Ler e escrever atividade 3A 
ditado de dos ingredientes de uma receita. 
  Re�etir sobre o funcionamento do sistema de escrita.  
_EMAI  ativi. 7.4 jogo . 
 Construir, a partir das duas cartelas selecionadas, o maior
número e como realizam a comparação dos números. 
 
 
 
 
 

07/05/19
_Leitura inicial do conto de fadas 
Rapunzel. 
Autor: Irmãos Grimm 
_Projeto cantigas de roda / ativdade de leitura. organizar
cantiga na ordem correta. 
Texto fatidado do cravo e a rosa. 
Ler e Escrever Sequência didática: Era uma vez um conto de
fadas. 
_Emai Ativ. 7.2, 7.3 Estimativas 
Formular hipóteses pela identi�cação da quantidade 
Organizar agrupamentos para facilitar a contagem e a
comparação entre coleções. 
 
 
 

06/05/19
_Leitura inicial do conto de fadas Rapunzel. 
Autor: Irmãos Grimm 
_Ler e escrever  ativi 8D/ E Cruzinha com bancos de
palavras 
_ler e escrever parlendas 4C leitura e criação de uma
parlenda a partir do modelo dado. 
Compreender a natureza da relação oral/escrito.
Considerando aquilo que já sabem sobre o sistema de
escrita, para localizar palavras no banco de palavras. 
_EMAI- Sequência 7. ativi 7.1 tabela 
 preencher com dados dos números de alunos da escola. Ler
e interpretar informações apresentadas em tabelas simples.  
 
 
 

30/04/19
 _Leitura inicial do conto de fadas Rapunzel. 
_ler e escrever atividade permanente parlendas.  



-Reconhecer que sons das palavras ajudam a escrever outras
palavras. 
_EMAI ativ. 6.5 Contar em escalas ascendentes e
descendentes de um em um, de dois em dois, de cinco em
cinco, de dez em dez. 
 
 

26/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
 -Cálculos  de adições e subtrações por meio de estratégias
pessoais . 
_Matemática jogos . Trabalhar o raciocínio lógico e a
concentração. 
 

29/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:O Gato de botas. 
-Ler e escrever projetos Cantigas popular 
_Emai sequência 62 Ati. 6.4 Identi�car unidade de tempo.
Sejam capazes de diferenciar dias, meses, semana e ano. 
 
 
 

25/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ler e escrever parlenda Atividade 4A e AB re�etir sobre o
sistema de escrita. 
Emai sequência 62 Ati. 6.3 /6.4 Identi�car unidade de
tempo. Sejam capazes de diferenciar dias, meses, semana e
ano. 
 
 
 
 

Educação Física
14/05/19 
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos) 

Educação Física

13/05/19 
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos) 

24/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Ditado de palavras re�etir sobre o sistema de escrita. 
_Emai Resolução de situações problemas.(Atividade semanal
do Emai) - 2 ano A e B 
 
 

23/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
-Ler e escrever Ativ 11A Lista de festa. Atividade de leitura e
escrita. 
_Projeto Diádico Pé de moleque... Ati. 2A Escrita de um 
bilhete. Diferenciar linguagem escrita de linguagem falada. 
_Emai sequência 6 Ati. 6.1 /6.2 Identi�car unidade de
tempo. Sejam capazes de diferenciar dias, meses, semana e
ano. 
 
 

Educação Física
07/05/19 Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos) 

Educação Física
06/05/19 Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos) 

Educação Física
23/04/19 
 Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos)  
 

19/04/1



FERIADO 
 
 

22/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ler e escrever  ati. 4A Atividade permanente parlendas. A
partir do modelo dado criar uma parlenda com rimas, e
fazer com que re�tam 
 sobre o sistema de escrita. 
Ativi.8D Cruzadinha com bancos de palavras. Compreender
a natureza da relação oral/escrito. Considerando aquilo que
já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras
no banco de palavras. 
_Emai ativ. 5.5 Atividade de múltipla escolha em situações
problemas. Formular hipóteses sobre situações -problemas
analisando as alternativas para encontrar a resposta correta. 
 
 
 
 

18/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_EMAi ativ.5.3 Comparação da quantidade de elementos
feita a partir da determinação do número de elementos de
cada coleção, porém também se dá por meio de uma
associação. 
_EMAI Ativi. 5.4 Contagem a partir de um número dado . 
_ler e escrever Atividade permanente Parlenda 
 
 
 

17/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ler e escrever  ativi Cruzinha com bancos de palavras 
Compreender a natureza da relação oral/escrito.
Considerando aquilo que já sabem sobre o sistema de
escrita, para localizar palavras no banco de palavras. 
_EMAI Ativ.5.2 Sistema de contagem. Essa atividade explora
situações de contagem em coleções e que há possibilidade
de serem utilizados diferentes procedimentos em função da
distribuição dos elementos e a comparação da quantidade. 
 
 

16/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Continuação Ciências Aprendendo com a família. árvore
Genealógica Conhecer a a história da família.  
_Ler e escrever  1B Projeto didático pé de moleque recitas
juninas.. 
Escrita coletiva da lista das comidas típicas da festa junina.  
 
 
 
 

15/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Projeto didático Cantigas de roda transcrever uma cantiga
de roda A barata diz que tem. Escrever uma cantiga, cujo
conteúdo temático tenha sido previamente memorizado
(sistema de escrita). 
_Emai Sequência 5. ativ. 5.1 Calendário. Identi�car unidades
de tempo – dia, semana e mês e utilizar calendários.

Educação Física
16/04/19 
 Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos) 

Educação Física
15/04/19 
 Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos) 

12/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ler e escrever Projeto didático cantigas populares .Livro
didático de Português leitura coletiva e trabalhando a
cantiga. Ampliação do universo cultural e a relação com
outras manifestações da cultura popular atividade
relacionada ao ritmo e ao movimento corporal. 
_Emai ativi. 4.5 quadro numérico ordem cesente e
decrescente e preencher a na ordem que segue.



10/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ler e escrever Atividade 5- leitura pelo professor, leitura de
um texto de divulgação  Cientí�ca Plantas carnívoras
existem mesmo? Ciência Hoje das crianças. 
_Localizar informações explícita no texto. 
_Emai Quadro numérico contagem de 1 em 1; 10 em 10 e 100
em 100.

11/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Ler e Escrever atividade permanente .  Atividade 3 B
Escrita de  de uma parlenda conhecida REi Capitão. Re�etir
sobre o sistema de escrita.  
_Emai ativi. 4.4 Roda de contagem agrupamento. 
_Ciências Aprendendo com a família. árvore Genealógica
Conhecer a a história da família.

09/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Ler e escrever Apresentação do projeto Pé de moleque,
Canjica e outras Receitas Juninas:um jeito gostoso de
aprender a ler e escrever.  E produto �nal Livro de receitas. 
Atividade 1A - Roda de conversa sobre a festa junina e suas
comidas típicas.  Permitir a aprendizagem de práticas de
leitura e escrita relacionadas aos textos instrucionais. 
_Emai Ativi.4.3 Que alunos observam e saibam identi�car os
números naturais que nesta situação são utilizados como
função códigos, em placas de de veículos. 
Educação Física 
Arte.

Educação Física 09/04/19 Atletismo ,
locomoção coordenação motora
Brincadeiras e brinquedos.

08/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Ler EscreverAtiv.  Cruzadinha com bancos de  Palavras.Pág
24 
re�etir sobre a escrita. 
_Continuação Emai  Sequência 4. ativ. 4.1/4.2 Localizar

pessoas e objetos no espaço pgs 25,26 
 
 

Educação Física
08/04/19 
Atletismo , locomoção 
coordenação motora. 
Brincadeiras e Brinquedos

04/03/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Ler e escrever Projeto Didático Cantigas populares Lista de
cantigas  Ativ. 1B. Pág 91. 
_Emai  Sequência 4. ativ. 4.1/4.2 Localizar pessoas e objetos
no espaço pgs 25,26 
 

05/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Matemática Livro didático pg 86 Numerar as casas que
restam seguindo a sequência numérica.  
Ordenar e comparar Números naturais pelo sistema  de
numeração decimal. (Recuperação Contínua). 
_Ler e escrever Apresentação do projeto Pé de moleque,
Canjica e outras Receitas Juninas:um jeito gostoso de
aprender a ler e escrever.  E produto �nal Livro de receitas. 
Atividade 1A - Roda de conversa sobre a festa junina e suas
comidas típicas.  Permitir a aprendizagem de práticas de
leitura e escrita relacionadas aos textos instrucionais.

03/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_Ler e Escrever  Ativi. 2 Leitura coletiva de uma Parlenda
Pág 57  
São propostas de leitura, escrita e comunicação oral em que
os alunos são convidados a ler, escrever e declamar
Parlendas conhecidas.  
_Ditados de palavras da parlenda. 
( recuperação contínua). 
_EMAI Ativi. 3.4  pág 23. Preencher a tabela através das
contagens. 
3.5 pág 24. Preencher o quadro numérico com os números
que estão faltando. 
Ler e interpretar Informações após preenchimento da tabela



simples. 
 

02/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro:Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ História Unidade 2 Ser criança Identi�car de que materiais
são feitos os objetos do cotidiano de hoje com os objetos
eram produzidos no passado. 
_Matemática Utilizar números para quanti�car elementos
de uma coleção 
Educação física 
Arte.

01/04/19
1_Leitura inicial do conto do livro: Os Problemas da família
Gorgonzela. 
Autor: Eva Furnari 
_ Continuação Ler e escrever Projeto Didático Cantigas de
roda elaborar um grá�co através das pesquisas feitas pelos
com os pais das cantigas preferidas.  Ativi. Em conjunto com
o 2A. 
_Ler E escrever Ativ. 8A Cruzinha com bancos de 
Palavras.Pág 23 
re�etir sobre a escrita  
 
Educação Física 
Arte. 
 

Arte 25/26/03/19
conteúdo 
Arte com imagens pag 10 
 
1_ Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e
fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, dos
locais às mundiais, e também para participar de práticas
diversi�cadas da produção artístico-cultural.

29/03/19
1_Leitura inicial do conto do livro: 
O ratinho, e o morango vermelho e o grande grande urso
esfomeado. 
Autores: Don e Audrey Woode. 
_Ler e escrever Atividade 7 leitura de um poema. Ler e
completar o poema. Ampliar seus conhecimentos sobre esse
gênero e aprender a apreciar poemas. 
_ Sequência 1 Matemática Números e operações adição e
subtração.Ler e interpretar  números naturais. 
_ Ler e escrever Projeto Didático cantigas de roda no pátio. 

 
 
  
 
 
 

28/03/19
1_Leitura inicial do conto do livro: Os heróis em defesa da
água. 
Autor: Bia Monteiro. 
_Ler e escrever Projeto Didático Cantigas de roda elaborar
um grá�co através das pesquisas feitas pelos com os pais
das cantigas preferidas. Ativi. Em conjunto com o 2A. 
_ler e escrever Atividade 6 leitura do aluno, leitura de  uma
Parlenda Lá em cima do piano leitura coletiva.  
Estabelecer relação entre partes do oral e partes do escrito. 
_Emai Ativi. 3.3 preencher a tabela com dados da contagem. 
 
 
 
 
 
 
 

27/03/19
1_Leitura inicial do conto do livro: 
Os heróis em defesa da água. 
Autor: Bia Monteiro. 
_ EMAI sequência 3 Ativ. 3.1 Agenda de telefone e  
Ativ. 3.2. completar a tabela de telefones. 
_ ler e escrever Atividade 5- leitura pelo professor, leitura
de um texto de divulgação Cientí�ca Plantas carnívoras
existem mesmo? Ciência Hoje das crianças. 
_Localizar informações explícita no texto. 
 
 
 
 
 
 
 

25/03/19
1_Leitura inicial do conto do livro: Momentos Mágicos. 
Coleção Disney. 
 _Retomando a atividade anterior de Matemática 
2_Identi�car unidade de tempo 
2_EMAI Ativi.2.4, 2.5 e 2.6 
Produzir escritas numéricas frequentes e escrever
identi�cando regularidade e regras no sistema de



numeração decimal. 
Educação Física 
Arte 
 

Educação Física
02/04/19 
Atletismo , locomoção 
coordenação motora

26/03/19
1_Leitura inicial do conto do livro: Momentos Mágicos. 
Coleção Disney. 
1_Ciências Quem sou? 
Noção de identidade e pertencimento.  
_ Sequência 1Matemática Contagem em escalas ascendestes
e descendentes. 
Educação Física 
Arte. 
 
 
 
 

Educação Física
01/04/19 
Atletismo , locomoção 
coordenação motora

Educação Física 26/03/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos . Lateralidade.

Educação Física 25/03/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos. Lateralidade
e coordenação.

22/03/19
1_Leitura inicial do conto de fadas A pequena Sereia.  
_ Aplicação da AAP de Matemática

21/03/19
1_Leitura inicial do conto de fadas A pequena Sereia.  
_Aplicação da AAP de Língua Portuguesa. 
 

20/03/19
1_ Leitura inicial do conto de fadas A pequena Sereia.  
_ Aplicação da AAP de Língua Portuguesa.

Educação Física 26/03/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos . Lateralidade.

Educação Física 25/03/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos. Lateralidade
e coordenação.

Educação Física 19/03/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos Brincadeiras
para lateralidade e coordenação

Educação Física 18/03/19 Conhecimento
do Corpo Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos Brincadeiras para
lateralidade e coordenação

19\03\191_Leitura inicial do conto de
fadas A pequena Sereia.
 
_ Retomando a atividade anterior de Matemática 
2_Identi�car unidade de tempo 
2_EMAI Ativi.2.1, 2.2 e 2.3. 
Produzir escritas numéricas frequentes e escrever
identi�cando regularidade e regras no sistema de
numeração decimal. 
_ Ler e escrever Leitura e escrita dos nomes dos  membros
da família/recuperação contínua. 
Educação Física 
Arte 
 

18\03\191_Leitura inicial do conto de
fadas A pequena Sereia.
 Continuação  Unidade 1_Ciências  
Quem sou? 
Noção de identidade e pertencimento.  
_ Ler e Escrever Projeto didático Etapa 1 Início do Projeto
Cantigas Populares. 
Arte 
Educação Física. 
 



15/03/19 1_leitura inicial do conto de
fadas A pequena Sereia. Autor :
H03_Relação grafofônica. 
_Roda da leitura 
2_Produzir escritas numéricas. 
27_ Interagir com seus pares. 
 

14/03/191_leitura inicial do conto de
fadas A pequena Sereia. 1_Ciências
Quem sou?Noção de identidade e
pertencimento. _EMAI Ativ.2.4 e 2.5
Explorar unidades de medidas de tempo
e a sequência de dias e dos meses do
ano. Reunião de pais.
 
 
 

Educação Física 12/03/19 Brincadeiras
para lateralidade e coordenação

Educação Física 11/03/19 Brincadeiras
para lateralidade e coordenação

13/03/191_leitura inicial do conto de
fadas A pequena Sereia. 2_Identi�car
unidade de tempo 2_EMAI Ativi.2.1, 2.2 e
2.3.Produzir escritas numéricas
frequentes e escrever identi�cando
regularidade e regras no sistema de
numeração decimal. H03A_Organizar um
trecho de uma cantiga, re�etir sobre o
sistema de escrita. H04_Localizar
palavras ditadas pelo professor.

12/03/19 1_leitura inicial do conto de
fadas Pinóquio. 6_Participar de situações
de intercâmbio oral na em situações
comunicativas do cotidiano.
H01_Leitura e escrita dos nomes próprios./ recuperação
contínua. 
2_ EMAI Ativ. 1.3, 1.4 e 1.5 
Utilizar números como código na organização de
informações. 

Educação Física. 
Arte. 
 
 
 
 
 
 

11/03/19 1_leitura inicial do conto de
fadas Pinóquio
H01_ leitura e escrita dos nomes próprios./ recuperação
contínua 
H04_Escrever uma  cantiga de roda. 
1_ EMAI Atividade 1.1 e 1.2 Reconhecer números no contexto
social  
Educação Física. 
Arte. 
 
 

Educação Física 26/02/19 Brincadeira
usando os sentidos

Educação Física 25/02/19 Coordenação e
lateralidade.

Educação Física 19/02/19 Lateralidade

Educação Física 18/02/19 Brincadeiras
Populares Conhecer Brincadeiras e
Brinquedos

Educação Física 12/02/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos

Educação Física 11/02/19 Diagnóstico do
ano anterior. Jogo. Brincadeiras
Populares Conhecimento do Corpo

01/03/2019 1_leitura inicial A onça, o
macaco e o boneco de cera.
27_Interagir com seus pares. 
H02_Alfabética. 
H03_Escrever uma marchinha. 



1_ Produzir escritas numéricas. 
Carnaval 
 

28/02/2019 1_leitura Inicial A onça, o
macaco e o boneco
48_Ler tabelas simples 
44_Resolver situações problemas envolvendo a adição e
subtração 
27_ Interagir com seus pares

27/02/2019 1_Leitura inicial Poema A
casa
25_Esperar a vez de falar 
40_Reescrever �nal de um conto A menina do leite 
45_ Identi�car as características de formas geométricas 
29_ respeitar regras 
 

26/02/2019 1_ leitura inicial da Fábula : O
leão e o ratinho.
35_ Escrever  trecho de uma parlenda. 
36_localizar palavras em uma parlenda conhecida. 
Educação Física 
Arte

25/02/2019 1_ leitura inicial do livro A
galinha e os ovos de ouro.
44_ Resolver situações- problemas no campo da
multiplicação. 
45_ utilizar estratégias de contagem a partir de um número
dado 
Educação Física 
Arte 
 

25/01/03/19 Arte
Exercitar, em seus trabalhos, o 
uso expressivo da policromia e 
de valores monocromáticos.
1_Sempre que possível, nos 
momentos de apreciação 
estética, instigar os alunos a 
observar
como cada um, assim 
como diferentes artistas, tratou 
do mesmo tema: um retrato, uma 
paisagem, a �gura humana, um 

encontro, uma criança... 
Observar a ocupação do espaço, 
a pincelada, o uso das cores, a 
técnica, os materiais, as formas, 
a composição. 
Utilizar, intencionalmente,
texturas em  seus trabalhos 
expressivos
2_Problematizar a utilização de 
texturas, de forma signi�cativa, 
nas produções dos alunos. 
Estimular a criação de diferentes 
texturas em argila, massa de 
Utiliza, de forma intencional, 
simbólica, as texturas em suas 
produções.
 
 
 
 

22/02/2018
1_ Leitura inicial  do conto das Estrelas. 
Autor:  André de Martini 
40_ Reescrever �nal de um conto de fadas  Branca de neve. 
45_Identi�car as características de �guras geométricas. 
 
 

21/02/2019
1_ leitura inicial O cão. 
40_ Reescrever �nal de um conto de fadas  Branca de neve 
46_ Utilizar estratégias de contagem de dois em dois

20/02/2019 1_ leitura inicial do conto de
fadas O patinho feio. Autor: Hans
25_ Esperar a vez de falar 
36_ localizar palavras  no texto 
46_ Utilizar estratégias de contagem  
27_ Interagir com seus pares

19/02/2018 1_ Leitura Inicial do conto de
Fadas: O patinho Feio. Autor: Hans
Andersen
34_ ler texto de memória 
48_ Ler tabela simples 
44_ Resolver situações-problemas no campo aditivo 
Arte/ Educação Física 
 



18/02/2019 1_ leitura inicial da Fábula: A
raposa gulosa. Autor : Esopo.
46_ Utilizar estratégias de contagem a partir de um número
dado. 
40_ Reescrever um conto conhecido Branca de Neve. (
reconto oral) 
Educação física / Arte 
 

ESTRATÉGIAS

28/06
"FÉRIAS"

27/06
"Concelho de Classe

26/06
"Passeio ao cinema" 

25/06
_Jogos matemáticos  
_Jogos para alfabetização"

24/06
_Revisar conteúdos de soma e subtração. 
_Revisar conteúdos de ortogra�a

21/06
"Ponto Facultativo"

20/06
Feriado "Corpus Christi"  

19/06
_Sequencia numérica através da soma e subtração 
_Comparar quantidades através de imagens 
_Situaões problemas envolvendo adição e subtração 
 

_Realizar situações problemas que
envolvam ca

_Realizar situações problemas que
envolvam cal

18/06
_Realizar situações problemas  que envolvam cálculos de
subtração e adição

18/06

17/06
_O aluno irá ler um texto com os fones feitos de canos, para
ouvir sua propria voz e conseuir interpretar de forma
correta o que esté lendo. 
_EMAI - Realizar atividades envolvendo tabelas

14/06
_EMAI - Realizar atividades envolvendo tabelas

13/06
_Ler e interpretar situações problemas proposta pelo livro 
_Realizar atividades que envolvam o uso das letras S e SS.

Educação Física
25/06/19 
Alerta, pega americano, corda

Educação Física
24/06/19 
Gato e rato, alerta

Educação Física
18/06/19 
Pega avião, telefone sem �o, pega com bola 
 

Educação Física
17/06/19 
Jô quem pô, queimada



Educação Física
11/06/19 
Elefantinho colorido, gavião, dedinhos

Educação Física
10/06/19 
Brincadeiras de pega pega, alerta, mamãe polenta

12/06
_Apresentar aos alunos duas receitas de Arroz-doce e
juntos descobrir as diferenças existentes, depois escolher
uma delas para colocar no livro de receitas 
 

11/06
_Correção das frases realizadas na aula anterior 
_Realizar a revisão da AAP matemática de forma coletiva
focalizando as questões que apresentam maiores erros  
 

10/07
_ Correção das problematizações EMAI 
_Explorar proplemas do campo aditivo, EMAI

07/06
_Antes da leitura explicar o som do S/SS 
_Preencher com S/SS as lacunas nas frases 
_Leitura do texto A Rosa E A Borboleta

06/06
_Leitura da parlenda pelo aluno 
_Fazer a cópia da parlenda 
_Apresentar situações problemas explicar a importancia de
saber interpretar o que está escrito para a resolução dos
proplemas.                 

05/06
_ Fazer o ditado de um poema limeriques para que eles o
escrevam verso por verso. Após a escrita, discutir com a
turma quantas palavras ele tem  
_Refazer as atividades avaliativas proposta pelo EMAI, para
tirar as duvidas que ainda existem dos alunos

04/06

_Propor aos alunos que leião e marquem os contos já lidos. 
_Questionar com os alunos sobre a letra inicial e �nal dos
títulos e se sabe o que está escrito    
_Reescrever receitas de comidas típicas                                   
                       

03/06
_Cantiga popular Pirulito que bate, bate. Em duplas os
alunos irão realizar a brincadeira para trabalhar a
lateralidade e saber que se trata de uma brincadeira antiga
de sociedades passadas. 
_EMAI, atividades avaliativas para veri�car se as
espectativas propostas foram alcançadas pelos alnos.

31/05
_EMAI Compretar a tabela numérica e compreender a
leitura e escrita dos números até 100  
_Após a leitura da Parlenda pela professora os aluos deverá
compreender e organizar as ordens do texto.

30/05
_Desenvolver a leitura e escrita através de ouvir, ler e
escrever o texto. 
_Observando as palavras chaves compreender sobre qual
assunto/ brincadeira fala o texto. 
_Resolver as operaçõs matemáticas de soma e subtração.

25/05 até 29/05
Professora substituta

Educação Física
04/06/19 
AS/EA: Pega pega, alerta.

Educação Física
03/06/19 
ES/EA/EC: Alunos em quatro colunas, deverão passar a bola
por baixo das pernas, depois por cima da cabeça, e por
último fazendo zig zag. 
 

Educação Física
28/05/19 
ES/EA/EC: brincadeiras com corda, para lateralidade,
alerta.



Educação Física
27/05/19 
ES/EA/EC: alunos em colunas deverão passar a bola só pelo
lado direito. 
Alunos irão passar a bola por cima da cabeça, e depois pelo
lado esquerdo.  Conforme forem acabando pularão corda até
o meio da quadra. 
 
 

Educação Física
21/05/19 
ES/EA: 
Pega pega na linha, mamãe da rua, pedra papel tesoura

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

24/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Receitas atividade coletiva com o 2A. na cozinha. Alguns
alunos irão fazer um bolo de fubá, os outros participarão
observando. 
_Matemática atividade em duplas produtivas. 
_Atividade individual. 
 
 

23/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Atividade individual 
 

22/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ Atividade individual. 
 

21/05/191
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
ler e escrever Leitura compartilhada. 
_ Projeto receitas  Desenvolver procedimentos de leitor. 
 

20/0519
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ortogra�a observar que no �nal  das sílabas indicam o
mesmo som. 
_Emai atividade em duplas.

17/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
-Emai  atividade em duplas produtivas. 
-Português atividade em duplas produtivas.  

16/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Leitrua compartilhada. 
_Ortogra�a observar que no �nal  das sílabas indicam o
mesmo som. 
_Emai atividade coletiva. 
 

15/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
-Ler e escrever atividade coletiva Atividade 3C. 
Ler e escrever  -  listas-  Reconhecer que os sons de palavras
conhecidas ajudam a escrever outras palavras . Atividade em
duplas produtivas. 
_Matemática livro didático. grá�cos Interpretar os dados
apresentados num grá�co . 
 
 
 

14/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever atividade em duplas produtivas. 
-Emai Socializar os pontos de referência e os trajetos dos
caminhos realizados por eles. 
-Ler e ecrever atividade coletiva . 
 

13/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
Projeto receitas atividade coletiva 
Interpretar a própria escrita (ler o que escreveu). 
_Históra conhecer e valorizar a  riquesa  e a diversidade
cultural de sociedades distantes da realidade dos
estudantes. 
 
 



10/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Projeto receitas atividade coletiva 
Interpretar a própria escrita (ler o que escreveu). 
_Históra conhecer e valorizar a  riquesa  e a diversidade
cultural de sociedades distantes da realidade dos
estudantes. 
 
 

09/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
-Desenvolver comportamento de escritor como: planejar o
que irá escrever, revisar o texto enquanto escreve. 
-Emai  atividade em duplas. 
 
 
 

08/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Projeto Receitas comidas típicas 
Ler e escrever atividade 3A 
  Re�etir sobre o funcionamento do sistema de escrita
associando o som com a letra. 
_EMAI ATIV 7.4 Oganizar grupo  com 3  alunos cada para
organizar números  a partir da cartela. 
 
 
 
 

07/05/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
__Ler e escrever projeto cantigas 
Atividade em duplas produtivas os alunos precisam
conhecer a cantiga para organizar  na ordem correta/
concentração e leitura. 
_EMAI ativ. 7.2 7.3 . 
Atividade em duplas 
 Observar que é solicitada a comparação entre as
quantidades de lápis e canetas.  Veri�cando se conseguem
determinar o resultado de “quantos a mais” a partir de
procedimentos de contagem. 
 
 
 

06/05/19

_1 Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever atividades em duplas produtivas./ coletivo
sociaização da atividade. 
_Emai os alunos saem pela escola em busca dos dados para
preencher a tabela. 
 
 

30/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever ativdade em duplas produtivas. 
_Emai ativ 6.5 Utilizar procedimentos de contagem. 
 

29/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever 
-Emai ativ. 64 roda da conversa. 
 

26/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Matemática atividade em duplas produtivas.  Calcular o
resultado de adições e subtrações com números naturais,
por meio de estratégias pessoais  
 

25/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever escrita de uma parlenda de memória. O
macaco foi a feira. 
Emai ativ. 6.2 .63 e 64 roda da conversa. 
 

24/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_texto e leitura. 
 _ Emai Competição entre meninos e meninas das salas - 2
ano A e B. 
 
 
 

Educação Física
14/05/19 
Alunos brincarão de: dedinhos, mamãe da rua, pega pega
com bola.



Educação Física
13/05/19 
Alunos brincarão de: ovo choco, dedinhos, elefante colorido 
 

23/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler escrever Ativ. 11A  Re�etir sobre o sistema de escrita. 
-Ler e escrever atividade coletiva professor como escriba na
lousa. 
-Emai ativ. 6.1/6.2 roda da conversa. 
 
 
 

Educação Física
07/05/19   
Alunos em duas �leiras numeradas disputará quem pega a
bola primeiro. Alunos em cinco colunas com uma corda
cada, irá até o �m da quadra de voleibol com a perna direita
e volta com a esquerda. 
 

Educação Física
06/05/19 
Alunos em duas �leiras numeradas disputará quem pega a
bola primeiro. Alunos em cinco colunas com uma corda
cada, irá até o �m da quadra de voleibol com a perna direita
e volta com a esquerda. 
 

Educação Física
23/04/19 
Alunos em duas �leiras brincarão de barra manteiga, ainda
em duas �leiras numeradas disputará quem pega a bola
primeiro. 
 

22/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever Ativ.4 B / 8D atividade em duplas
produtivas. 
_ Emai ativ. 5.5  Fazer uma leitura compartilhada  do
enunciado  e após a resolução das atividades socializar com
os colegas os cometários e o procedimentos utilizados, 
 
 
 

 
 
 

18/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_EMAI 5.3 cada um usara seus recursos  próprios para a
contagem, por meio de associação, contagem  por
agrupamento de 2 em 2 .Depois socializar os procedimentos
e os resultados. 
_EMAI 5. 3 Observar regularidades nas contagens a partir
de um número par e contar de dois em dois,  e em um
número ímpar. 
_ler e escrever Parlendas 
 
 
 

17/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever atividades em duplas produtivas. 
_EMAI 5.2 Utilizar diferentes formas de contagem de 1 em 1,
2 em 2 (formando pares), de 5 em 5 (em função da
distribuição dos gatos nas linhas), de 3 em 3 ou de outras
formas. 
 
 

16/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura 
_ Continuação Ciências Aprendendo com a família.
reconhecer semelhanças e diferenças em relação aos
antepassados. 
_ler e escrever socializar as pesquisas feitas e envolver os
alunos na elaboração da lista de recitas/cartaz . 
 
 
 

15/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever Atividade em duplas produtivas.
Compreender antecipadamente o que está escrito. 
_EMAI ativ. 5.1 Explorar oralmente a sequência dos meses
do ano. eque possam expressar e compreender a escrita
para que possam fazer a associação de cada mês com a
ordem dele no ano. 
 
 
 



Educação Física
16/04/19 
Alunos irão brincar e cantar escravos de jó, mamãe polenta,
ovo choco. 

Educação Física
15/04/19 
Alunos irão brincar e cantar escravos de jó, mamãe polenta,
ovo choco. 

12/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever / livro didático projeto cantigas. Oralidade e
livro leitura compartilhada, ler com os alunos ler com os
alunos a estimulando -os a memorizar as mudanças da letra
acompanhar /cantar fazendo gestos equivalente a cada
momento. 
_Emai  4.5 explorar o quadro numérico e sua sequência
escondida e comparar números que são formados por dois
algarismo.

11/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever atividade em duplas produtivas._  
_Emai ativi. 4.4 Utilizar procedimento de contagens fazendo
agrupamentos. Atividade em pares e de 5 em 5. contagem
oralmente e socializar com os alunos, 
_ Ciências Aprendendo com a família. reconhecer
semelhanças e diferenças em relação aos antepassados. 
 
 

08/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever localizar a palavra correspondente em meio
a outras; nesse caso, os desa�os não são de escrita, mas de
leitura. 
_ Continuação Emai Ativ. 41/ 42 Fazer um croqui da sala de
aula que tenha indicação do lugar em  que ela ocupa ou um
ponto da escola  indicando um ponto de referencia.  
 

09/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever Apresentação do projeto  didático Pé de
moleque... Roda da conversa .  Roda da conversa. Socializar 
as comidas típicas conhecidas e despertar a curiosidade no
preparo e no prazer de saborear novos pratos. Receias. 

_Emai ativi 4.3 roda da conversa.  localizar códigos em
placas. 
 

10/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever leitura/Apropriar - se das características do
gêneros que envolvem a divulgação cientí�ca. 
- Emai Utilizar procedimento de contagens fazendo
agrupamentos de 1 em 1;10 em 10 e 100 em100. 
 
 

Educação Física
09/04/19 
ES/EA: Alunos em colunas deverão se locomover saltando
para frente com ambos os pés( salto em distância). 
Alunos deverão saltar para cima, até o meio da quadra(salto
em altura).

Educação Física
08/04/19 
ES/EA: Alunos em colunas deverão se locomover saltando
para frente com ambos os pés( salto em distância). 
Alunos deverão saltar para cima, até o meio da quadra(salto
em altura)

04/04/19
1_desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever projeto didático cantigas populares Ativ 1B. 
Roda da conversa/Organizar os alunos em duplas
produtivas, e solicitar que escrevam a lista . Ao voltar a sala
socializar as cantigas preferidas com os colegas. 
_Emai Ativ. 41/ 42 Fazer um croqui da sala de aula que tenha
indicação do lugar em que ela ocupa ou um ponto da escola
indicando um ponto de referencia.  
 

05/04/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ Matemática Livro didático pg 86 Dividir os alunos em
grupo de quatro ( grupos produtivos) para realizar a
atividade depois pedir para fazer a recitação da contagem
1grupo de 1 a 25; 2 grupo de 26 a 50; 3 grupo de 51 a 75 e o
último de 76 a 100. 
_Ler e escrever Apresentação do projeto  didático Pé de
moleque... Roda da conversa . Roda da conversa. Socializar 
as comidas típicas conhecidas e despertar a curiosidade no



preparo e no prazer de saborear novos pratos. Receias. 
 

03/04/19
1_desenvolver o gosto pela leitura. 
_ler e escrever pág 57 
Os alunos que ainda não compreenderam a relação entre a
fala e a escrita terão nesses textos inúmeras possibilidades
de tentar ajustar o oral ao escrito e assim avançar em suas
hipóteses sobre o funcionamento do nosso sistema de
escrita. 
_Localizar palavras na Parlenda ditada pela professora. 
_Emai ativi. 3.4/ 35 Produzir escritas numéricas de
números frequentes e escreve-los em sequência
identi�cando a regularidade . 
 
 

Arte 25/26/03/19
1_ EC/EA Pela leitura de imagens propostas,os  a imalunos
são incentivados a obs_ervaragens e comentarem sobre
materiais que já conhecem e já utilizaram

02/04/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ História Unidade 2 Ser criança Explorar o conhecimento
dos materiais que fazem parte do nosso cotidiano e sua
importância ( vidro, madeira, metais...) 
_Matemática Estratégia de contagem e de comparação de
uma coleção. 
 

01/04/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
 _ Continuação Ler e escrever/ 
Matemática que alunos sejam capazes de construir uma
grá�co de barra e de colunas com as dados obtidos e
possam ler  e interpretar os dados. 
_Ler e escrever localizar a palavra correspondente em meio
a outras; nesse caso, os desa�os não são de escrita, mas de
leitura

29/03/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Ler e escrever Atividade em duplas nas quais ambos ainda
não dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem
segundo hipóteses próximas./ recuperação contínua.
Avançar em seus conhecimentos sobre a escrita, ao escrever
segundo suas hipóteses, e confrontar sua produção com a

do colega.  
_Sequencia 1 Sejam capazes de calcular o resultado das
subtrações e adições, através de recursos próprios. 
_ ler e  escrever aprender as cantigas de roda . fazer uma
roda e com o livro de textos ou de memória se apropriar da
cantiga na oralidade para depois transcrever no livro de
cantigas. 
 
 
 
 
 
 

28/03/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ Ler e escrever/Matemática que alunos sejam capazes de
construir uma grá�co de barra e de colunas com as dados
obtidos e possam ler  e interpretar os dados. 
_Ler escrever Re�etir sobre o sistema de escrita alfabético. 
_Emai Produzir escritas numéricas de números frequentes
e escreve-los em sequência identi�cando a regularidade . 
 
 
 

27/03/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Emai Ativi. 3. Sejam capazes de utilizar números como
código na organização de informações. 
_ Ler e escrever leitura/Apropriar - se das características
do gêneros que envolvem a divulgação cientí�ca. 
 
 
 
 

26/03/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
1_Ciências 
Aprender que cada pessoa tem um nome e sobrenome. 
_Sequência 1 Matemática Ler e escrever observando critério
que de�nem uma classi�cação de números ( maior que,
menor que e entre que).  
 
 

25/03/19
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
2_ Socialização das data de Nascimento dos alunos,
escrever números em sequência, identi�cando



regularidades e construção de tabelas. 
 
 
 

Educação Física
02/04/19 
Alunos em colunas irão ao comando se deslocarem
rapidamente para frente em velocidade, saltando no lugar e
pulando corda

Educação Física
01/04/19 
Alunos em colunas irão ao comando se deslocarem
rapidamente para frente em velocidade.

Educação Física
26/03/19 
Alunos em colunas, ao comando saltam, correm ou sentam.

Educação Física 25/03/19
Voltamos nas brincadeiras de pega pega em duplas, 
dedinhos( alunos vão andando conforme o comando, no
apito eles virarão estátuas)

22/03/
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos.

21/03/19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_Avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos.

20/03/ 19
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
_ Avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos.

Educação Física 26/03/19

Educação Física 25/03/19

Educação Física 19/03/19 ES/EC: Alunos
em grupos, irão saltar usando só perna
direita, só perna esquerda e em outro
momento ambos os pés ( dentro do
bambolê) ida perna direita, volta
esquerda e depois os dois juntos.

Educação Física 18/03/19 ES/EC/EA: Os
alunos irão manusear os bambolês
livremente, em seguida cada um vai
demonstrar o que descobriu e todos
tentarão executar.

19\03\19 1_Desenvolver o gosto pela
leitura.
2_ Socialização das data de Nascimento dos alunos,
escrever números em sequência, identi�cando
regularidades e construção de tabelas. 
_ ler e escrever Lista dos nomes dos membros da famíli 
 

18\03\19 1_Desenvolver o gosto pela
leitura.
Continuação Unidade1_Ciências 
Aprender que cada pessoa tem um nome e sobrenome. 
_ ler e Escrever Atividades 1A Apresentação do Projeto; 
_ Ler e Escrever Atividade1B Lista de Cantigas conhecidas. 
Conversar com os alunos sobre algumas cantigas conhecidas
e elaborar um cartaz com as listas conhecidas.

15/03/19 1_ Desenvolver o gosto pela
leitura. H03_Construção de palavras e
frases. _ Desenvolver procedimento de
leitores. 2_Escrever os números por
extenso. 27_Dinâmica cooperativa/
lateralidade / atividade o mestre mandou.
 
 



14/03/19 1_Desenvolver o gosto pela
leitura. Unidade1_Ciências Aprender que
cada pessoa tem um nome e sobrenome.
2_ Socialização das data de Nascimento
dos alunos, escrever números em
sequência, identi�cando regularidades e
construção de tabelas.

Educação Física 12/03/19 ES/EC/EA:
Coelho sai da toca( ao comando os
alunos devem trocar de lugar um com o
outro, tendo que se deslocar
obrigatoriamente para o sentido horário).

Educação Física 11/03/19 ES/EC: Gato e
Rato, ordem unida, deslocamentos.

13/03/19 1_ Desenvolver o gosto pela
leitura.
2_utilizando calendário reconhecer dia, dia da semana, mês. 
2_ Explorar os números e suas diversas funções e produzir
escritas em ordem crescente. 
H03_Escrever trecho de memória/ Marcha Soldado. 
H04_Que os alunos consigam localizar palavras relacionado
o oral e o escrito.

12/03/19 1_ Desenvolver o gosto pela
leitura. 6_Roda da conversa H01_Lista
dos nomes dos colegas
1_Identi�car regularidades na série numérica para nomear,
ler e escrever números naturais.

11/03/19  
1_ Desenvolver o gosto pela leitura. 
H01_Ampliar o conhecimento da escrita do próprio nome e
doas colegas. 
HO4_Cantiga Pintinho. 
1_ Ampliar  os conhecimentos dos números e suas diversas
funções sociais. 
 
 

Educação Física 26/02/19 ES:
Brincadeira do Fantasminha (alguns
alunos são escolhidos para serem os
fantasminhas, os alunos(não escolhidos)
abaixam a cabeça e levantam o dedo e os
que tiverem os dedos tocados, deverão
descobrir quem os tocou, para assim
trocarem de lugar com os escolhidos.

Educação Física 25/02/19 ES/EC: Nunca
três, pega pega nas linhas da quadra de
voleibol.

Educação Física 19/02/19 ES/EC:
Brincadeira do Gato e Rato (Labirinto),
deslocamento na linha (direita/esquerda)

Educação Física 18/02/19 ES: pega
corrente. EC/ES: Nunca três.

Educação Física 12/02/19 ES: Vivo-
morto, stop de letras(zoo, casa)

Educação Física 11/02/19 EC/ES:
Telefone sem �o, espelho humano, pega
pega, pega gelo

01/03/2019
1_ Despertar o gosto pela leitura. 
27_ Marchinhas de carnaval. 
H20_Organizar palavras de acordo com a ordem alfabética. 
H30_Escrita da marchinha Mamãe eu quero. 
1_ Leitura e escrita de números. 
carnaval 
 

28/02/2019
1_Despertar o gosto pela leitura 
48_Construção coletiva de tabelas 
44_Utilizar-se de recursos próprios/ estratégias pessoais. 
27_Marcha soltado



27/02/2019 1_ Desenvolver o gosto pela
leitura
25_ Roda da leitura 
40_Reescrever �nal de um conto de fadas conhecido /
reconto oral 
45_ identi�car as formas 
29_Dinâmica cooperativa/ lateralidade/ atividade o mestre
mandou

26/02/2019
1_Desenvolver o gosto pela leitura. 
35_ texto de memória 
36_ ditado

25/02/2019 1_ Desenvolver o gosto pela
leitura.
44_ situações problemas multiplicação 
45_ Contagem orais de 2 em 2/ múltiplos 
36_ ditado

25/01/03/19 Arte
 
1_ EC/ESPossibilitar ao aluno 
experimentar a criação de 
diversas tonalidades da mesma 
cor, acrescentando a esta, 
diferentes quantidades de tinta 
branca.
Oferecer à apreciação do aluno 
diferentes obras de arte, para 
estudo do uso intencional da cor .

22/02/2019
1_ Desenvolver o gosto pela leitura 
40_ Reescrever o conto de fadas ( continuação) Em duplas
produtivas 
45_conhecendo as formas

21/02/2019
1_ Desenvolver o gosto pela leitura 
40_ Reescrever o conto de fadas 
46_ Multiplicação

20/02/2019 1_
25_ Roda da leitura 
36_ Ditado 

46_ Contagem  na sequência numérica de dois em dois 
27_ Dinâmicas cooperativos

Especi�car de forma mais detalhada como as atividades serão
desenvolvidas ― ANÔNIMO

19/02/2019 1_ Desenvolver o gosto pela
Leitura.
34_leitura de textos de memória 
48_ Elaborar tabelas 
44_ Resolução das situações problemas

18/02/2019 1_ Desenvolver o gosto pela
leitura.
46_ Sondagem e observação 
40_ Professor como escriba na lousa, os alunos ditam o �nal 
 

RECURSOS

28/06
"FÉRIAS"

27/06
"Concelho de Classe" 
 

26/06
"Passeio ao cinema" 

25/
_Sala Atividades (7) 
_ Jogos matemáticos de tabuleiro, dominó numérico,
Alfabeto móvel, 
jogos para alfabetização

24/06
_Lousa e cadernos

21/06
"Ponto Facultativo"



20/06
Feriado "Corpus Christi"  

19/0
_EMAI 11.2 até o 11.5

18/06
_EMAI 11.1

17/06
_Utilizar os foninhos artesanais de leitura 
_Utilizar a sala de atividades caso posiveil , senão colocar a
sala em circulo 
_EMAI 10.4 e 10.5

14/06
EMAI 10.4 e 10.5

13/06
_EMAI 10.3 
_Livro didatico de Português, págs 221-223

Educação Física
25/06/19 
Quadra, corda, bola

Educação Física
24/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
18/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
17/06/19 
Quadra, bola

Educação Física

11/06/19 
Quadra

Educação Física
10/06/19 
Quadra, bola

12/06
_Ler e Escrever Atividade Atividaade 4B 
 
 

11/06
_Caderno para correção das atividades da AP de
Matemática 
 

10/07
_EMAI 10.1 
_EMAI 10.2

07/06
_Ler e Escrever pág. 299 e 300 
_Caderno 

06/06
_Ler e Escrever, pág 133 e 134 
_caderno 
_EMAI 10.1, pág 70

05/06
_Livro pag. 310 e311 
_Oralidade 
_EMAI pag 64 e 65

04/06
_Ler e Escrever pág.101--106 
_Folha para a escrita das receitas para organizar no caderno
de receita

03/06



_LIvro do aluno interdisciplinar História pág. 78 e 79 
_EMAI 9.5 Livro do professor pág. 64 e 65 
 

31/05
_EMAI 9.4 livro do aluno pág. 59 
_Ler e Escrever Atividade 5 C, livro do aluno pág. 73    

30/05
_Utilizar caderno para escrita e realição das operações
matemáticas. 
_Ler e escrever livro texto pág.12 Parlenda A Bola

25/05 até 29/05
Professora substituta

Educação Física
04/06/19 
Quadra

Educação Física
03/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
28/05/19 
Quadra, bola, corda

Educação Física
27/05/19 
Quadra, bola, corda

Educação Física
21/05/19 
Quadra

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

24/05/19

_Oralidade 
_Para a receita serão necessário ingredientes, copo, xícara
de medidas e vasilhas para fazer a receita. 
- Informática site www.educativagames. 
 
 

23/05/19
_Oralidade 
 

22/05/19
_Oralidade 
 

21/05/19
_Oralidade 
_Ler escrever atividade no livro do aluno pg 99 
_caderno, lousa 
 

20/05/19
_Oralidade 
_Atividade no o livro didático. 
_Atividade no livro do aluno 
 
 

17/05/19
_1 Oralidade. 
_Emai oralidade e registro no livro do aluno. 
_Informática site www.educativagames. 
 

16/05/19
_1 Oralidade 
-Português livro didático pgs 240,241 e 242. registro e
oralidade. 
_Emai oralidade e regisro no livro pg 57. 
 

15/05/19
_1 Oralidade 
_Ler e ecrever ativiade no livro do aluno pg94. 
_Ler e escrever  atividade no livro pag. 40. 
_Matemática atividade no livro didático do aluno pg 145.

http://www.educativagames/
http://www.educativagames/


14/05/19
_1 Oralidade 
_Atividade no livro do aluno pg 64. 
-Emai atividade no livro do aluno. pags 50 e 51.

13/05/19
_1 Oralidade 
-Projeto receitas lousa/folha avulsa paltada. 
_História atividade no livro da aluno. pg 60,61 62. 
 

10/05/19
1_Oralidade 
-Projeto receitas lousa/folha avulsa paltada. 
_História atividade no livro da aluno. pg 60,61 62. 
 
 

09/05/19
1_Oralidade 
_caderno do aluno. 
_Emai livro do aluno pg. 49. 
 
 

08/05/19
1_Oralidade. 
_ ler e escrever/  letras móveis/ lousa caderno. 
_EMAI atividade no livro do aluno / jogo. pag.48. registrar
os números 
 
 
 

07/05/19
1_Oralidade 
_ Atividade em folha avulsa/ cola tesoura. 
_EMAI ativ 7.2 7.3 Canetas , lápis, borrachas, apontador e
clips.Manusear os objetos e registrar no livro do aluno as
estimativas e quantidades corretas das coleções. pgs. 46 e47. 
 

06/05/19
1_Oralidade 
livro de texto do ler e escrever. 
_ler e escrever alfabeto móvel e livro do aluno pág.26, 27/
63 

_Oralidade /lousa e livro do aluno pg. 44. 
 

30/04/19
1_Oralidade 
_Ler e escrever Atividade no livro do aluno se essa rua fosse
minha. 
_Emai atividade no livro do aluno pg.43. 
 
 
 

29/04/19
1_Oralidade 
_Ler e escrever Atividade no livro do aluno 
_Emai atividade no livro do aluno pg. 42. 
 

26/04/19
1_Oralidade 
Matemática lousa caderno 
Informática site www.educativagames. 
 

25/04/19
1_Oralidade 
_Ler e escrever atividade no livro do aluno pag, 60 e 61 e
lousa. 
_Emai 62, 6.3/6.4 oralidade / lousa e livro do aluno pgs 41,
42. 
 
. 
 

24/04/19
1_Oralidade 
Lousa e caderno. 
 _ Emai Pátio 
 

Educação Física
14/05/19 
Quadra e bola

Educação Física

http://www.educativagames/


13/05/19 
Quadra e bola

23/04/2019
1_Oralidade 
_Ler e escrever ativ 11A Atividade no livro do aluno. pg 39 
Escrita coletiva/ lousa e caderno. 
_Emai 6.1/6.2 oralidade / lousa e livro do aluno pgs 38,39 e
40. 
 
 
 

22/04/19
1_Oralidade 
_Ler e escrever atividade no livro do aluno. pg59. 
_Emai 5.5 Atividade no livro do aluno./ oralidade. 
 
 

Educação Física
07/05/19   
Quadra, bola e corda

Educação Física
06/05/19 
Quadra, bola e corda

Educação Física
23/04/19 
Quadra e bola

18/04/1
_Oralidade 
_Emai oralidade e registro no livro do aluno pág 32 e 33. 
_ler e escrever 
 
 
 

17/04/19
_Oralidade 
_ler e escrever alfabeto móvel e livro do aluno pág. 
_Atividade no livro do aluno pág 31. 
 
 

16/04/
_ Oralidade 
_ Continuação Ciências atividade no livro do aluno págs.11 e
12. oralidade/ lousa e caderno. 
_ler e escrever oralidade/ papel pardo e livro do aluno pág 
 
 
 

15/04/19
_ Oralidade 
_  Oralidade, cantar a cantiga . Folha paltada, sul�te, lápis de
cor para registrar. 
_ Atividade no livro do aluno socializar/ oralidade.pág 30 
 
 
 

12/04/19
_Oralidade 
_Ler e escrever/ livro didático  pág 20, 21 , 22 e 23.projeto
cantigas popular   livro do aluno. 
_Emai livro do aluno pág 29.

11/04/19
_Oralidade 
_Oralidade e atvidade no livro do aluno pág, 58 ./Lousa. 
_Emai  atividade 4.4 pág28. atividade no livro do
aluno./oralidade, 
_Ciências atividade no livro do aluno págs.11 e 12. oralidade/
lousa e caderno.

10/04/19
_Oralidade 
_Ler e escrever/ Ciência Hoje das crianças. xerox .
chc.org.br sala 7 dada show salas 2A/B 
_ Emai quadro numérico 2A/2B

09/04/19
_Oralidade 
_Oralidade  apresentação do livro 
_Emai atividade no livro do aluno

08/04/19
1_Oralidade. 
_Ler e escrever atividade no livro do aluno. 



_EMAI ativ. 41/42. Atividade no livro do aluno pgs 25,26.
oralidade explorar o espaço da sala de aula Movimentação.

Educação Física
16/04/19 
Quadra, bola

Educação Física
15/04/19 
Quadra, bola

Educação Física
09/04/19 
Quadra

Educação Física
08/04/19 
Quadra

05/04/1
1_Oralidade 
_Matemática  Atividade no Livro do aluno / oralidade. 
_ler e escrever Oralidade.

04/04/19
1_ oralidade./pátio 
_Ler escrever atividade no livro do aluno/ oralidade /Pátio 
_EMAI ativ. 41/42. Atividade no livro do aluno pgs 25,26.
oralidade explorar o espaço da sala de aula Movimentação. 
_ Matemática livro do aluno pg 86/ quadro de números e
oralidade. 
_Ler e escrever projeto  didático oralidade/ lousa. 
 

03/04/19
_Oralidade 
_ Atividade no livro  do aluno  pág. 57/ oralidade. 
_ Alfabeto móvel. 
_EMAI 3.4/3.5 livro do aluno/ lousa oralidade. 
 

02/04/19
_Oralidade 
_ História Livro didático do aluno/ lousa /oralidade. 

_Matemática lousa e caderno do aluno

01/04/19
1_Oralidade 
_ler e escrever folha de sul�te, lápis de cor e régua/ lousa. 
_ Ler e escrever atividade no livro do aluno.

Arte 25/26/03/19
livro didático 
Imagens para leitura

29/03/19
1_Oralidade. 
_Ler e escrever Atividade no livro do aluno. pág. 19. 
_ Matemática lousa e caderno. 
_ pátio e livro do aluno de textos. 
 
 
 
 

28/03/19
1_Oralidade. 
_ler e escrever folha de sul�te, lápis de cor e régua/ lousa. 
_Ler e escrever lousa e caderno. 
_Emai Pág.22. atividade no livro do aluno. 
 
 

27/03/19
1_Oralidade. 
_ Emai atividade no livro  no aluno pgs. 20 e 21 
_Ler e escrever/ Ciência Hoje das crianças. xerox .
chc.org.br  
 

26/03/19
1_Oralidade. 
1_ livro do aluno págs 10 , 11 e 12. 
-Sequencia 1 Matemática lousa e caderno do aluno. 
 
 

25/03
1_Oralidade. 
_Atividade no livro do aluno Emai Págs 14,15 e16. 



 

Educação Física
02/04/19 
Quadra, corda individual

Educação Física
01/04/19 
Quadra, corda individual

Educação Física 26/03/19
Quadra   
 

Educação Física 25/03/19
Quadra 
 

22/03/19
1_ Oralidade

21/03/19
1_ Oralidade

20/03/19
1_ Oralidade 
 

Educação Física 26/03/19

Educação Física 25/03/19

Educação Física 19/03/19 Quadra e
bambolê

Educação Física 18/03/19 Quadra,
bambolê

19\03\19 1_Oralidade

_Atividade no livro do aluno Emai Págs 14,15 e16./ alfabeto
móvel 
_Atividade do ler escrever, págs 15 
 

18\03\19 1_Oralidade.
 Continuação Unidade1_ livro do aluno págs 10 e 11. 
_  Ativ. 1A Oralidade 
_ Ativi. 1B caderno, lousa, cartolina.

15/03/19 1_Oralidade. H03_lousa,
caderno e revistas.
_ Gibis. 
2_ caderno do aluno e lousa. 
27_ Quadra.

14/03/19 1_Oralidade Unidade1_ livro do
aluno págs 10 e 11. 2_ EMAI págs, 18 e
19.

Educação Física 12/03/19 Quadra,
bambolê

Educação Física 11/03/19 Quadra

13/03/19 1_Oralidade.
2_Xerox, caderno e lousa 
2_ EMAI págs, 14,15,16 e17. 
H03_Caderno e lousa 
H04_caderno do aluno e lousa

12/03/19 1_ Oralidade. 6_ Oralidade.
H01_Atividade do ler escrever, págs 11 e12. 
1_EMAI págs, 10, 11 ,12 e 13.

11/03/19 1_ Oralidade.
H01_Atividade do ler e escrever pág. 9/ alfabeto móvel 
H04_Transcrever a cantiga no caderno. 
1_ EMAI pág, 9 e 10

Educação Física 26/02/19 Sala 7



Educação Física 25/02/19 Quadra

Educação Física 19/02/19 Quadra

Educação Física 18/02/19 Quadra

Educação Física 12/02/19 Quadra

Educação Física 11/02/19 Quadra

01/03/2019
1_Oralidade 
27_Músicas 
H20_Lousa e caderno 
H30_lousa e caderno. 
1_lousa e caderno 
Pátio.

28/02/2019 1_Oralidade
48_ lousa/caderno/lápis de cor 
44_ caderno 
27_ música

27/02/2019 1_ Oralidade
25_ livros 
40_oralidade e caderno 
45_caderno/lousa/revistas 
29 _Quadra

26/02/2019
1_Oralidade 
35_ caderno/ lousa 
36_ caderno

25/02/2019
1_Oralidade 
44_ lousa/ caderno 
45_ lousa

25/01/03/19 Arte
Caderno de desenho Máscaras de caderno,canetinha,lápis
de cor e criatividade.

22/02/2019
1_Oralidade 
40_Caderno 
45_ livros

21/02/ 2019
1_Oralidade 
40_ caderno 
46_lousa e música

20/02/2019_
25_ livros 
36_ Lousa e caderno 
46_ jogos orais com contagem diversas 
27_ Quadra / ovo choco

19/02/2019 1_ Oralidade
34_lousa 
48_lousa, lápis de cor e caderno 
44_Lousa e caderno

18/02/2019 1_ Oralidade
46_ Oralidade/lousa/ caderno 
40_ oralidade/ lousa

OBSERVAÇÕES

14/06
_Não foi possível realizar as atividades propostas, por
causas da agitação para a comemoração da festa junina.

OK



15/05/2019 importante especi�car a
noticia lida e o portador

16/05/19
Atividade de Ortogra�a -Duas letras mesmo som Z e S. Livro
didático de Português. Foi remanejada para o dia 20/05/19.
Motivo Assembleia de classe juntamente com a Maria Alice.

24/05/19
Recuperação contínua jogos de matemática.

17/05/19
Recuperação contínua 
Emai atividade em duplas proditivas  agrupamento
contagem e comparação por coleções. 
 jogos de alfabetização. informática.

15/05/19
Recuperação contínua 
 LER e Escrever Alfabeto móvel. para escrever a lista. 
atividade em duplas produtivas.

10/05/19
Aula suspensa 
Motivo  
Manutenção da caixa d´água.

08/05/19
Recuperação contínua 
LER E Escrever Alfabeto móvel. 
EMAI matemática construção de números com cartelas. 
 

06/05/19
Recuperação contínua 
duplas produtivas./  
cruzinha com bancos de palavras 
Alfabeto móvel. 
 

Professora e necessário especi�car as
habilidades que estão sendo trabalhadas

09/04/2019 Para a a tividade
das placas seria interessante ir até o estacionamento da
escola e veri�car/anotar placas dos veículos

17/04/19
Recuperação contínua 
duplas produtivas./  
cruzinha com bancos de palavras 
Alfabeto móvel. 
 

11/04/19
_Ler e escrever parlendas atividade em duplas produtivas/
recuperação contínua.

05/04/19
Atividade replanejada conforme orientação da
coordenação.Formas geométricas. Emai. 
 

05/04/19
Matemática Livro didático pg 86 Numerar as casas que
restam seguindo a sequência numérica.  
Ordenar e comparar Números naturais pelo sistema  de
numeração decimal. atividade em grupos produtivos.

03/04/19 
Recuperação contínua 

https://lh3.googleusercontent.com/z5d2GpGw1twU5bupCpcDl8Z3l9Tk6Br5Oa7bFmTH2Lc8N5JxqO8Iszc82zoi8uzNDo_ZCN18Ye9M9nC_7LGxOxaW7N4DCWxeGQ39-E6FFTNz75ocxEXOmTlYafhRHyu1vmIozachw0t7b5--gXdPSGCHhjHb72nIx4h5DWravwfGJnrX3z_bpZmsgs0-DycuOEqujL-7QSIuUZoCqetONhwCuh1P27HWBTCvqAiUK0-dWyHn7zihbCTkwnydOmTGDgilDtxmOhhQTZSA17Rd1O5J0D1EhL_87VypM86F6NpCCBYFcJD4f8ozHrF7kxrUsWp2cfs6HNCLszI5CAmi-HjmcFBXUoUx5e9m_CiUkL-Y-foBqTRMGrN_bixQ4jFlcl4ezGxOKBxnotZNyxZUP2K_9g46UxnpMV2IjjRbHEmowe0YzXu5ppmEk1Izapo7Zes_ML6Y_GIKtdKH8c2zh-6KCkc_pV4RO46R2YVoQoy3YPPSLJKy6EczZniIL4M0polG64Fm-K5qEDcpu59RrqNvy1PNse8ganq5elDkNWJbqd5bZfjh4fI13qOxJ_LI0T-OT98uX9KoYFEFt6tIjyNdb6-n2653_jKMMXNX3Gr4Rb1Qrt-pWaI3viq0vvOmpRvKLdOIsH8yCJI0joaWGQFpBZcpL_Y=w277-h274-no


※※※※※※

duplas produtivas./  
Ditado de palavras da Parlenda. 
Alfabeto móvel.

27/03/19 
ler e escrever Atividade 5- leitura pelo professor, leitura de
um texto de divulgação Plantas carnívoras existem mesmo?
Ciência Hoje das crianças.  
Essa atividade foi adiada a pedido da coordenadora, pois
será abordada em ATPC, só depois será reagendada no plano
de aula.

As estratégias precisam estar mais
descritivas da forma como a atividade
será realizada
Não precisa especi�car arte e ed. física. 
Especi�car que a atividade do texto cienti�co não foi
realizada e quando será. 
As atividades de recuperação continua devem aparecer no
campo observações 
Especi�car a leitura inicial


