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HABILIDADES E CONTEÚDOS

2

27|06\19
Cinema projeto SANASA - 3 E 4 ANOS

26\06\19
Hora da leitura- L.D Matemática- situações problemas

25\06\19
Conselho de classes e series

24\08\19
Conselho de classes e series

21\06\19
Ponto facultativo

20\06\19
Feriado

19\06\19
Leitura inicial- Fábula- A raposa e a cegonha - Ler e escrever- Confabulando fábula 
Atividades 2E- Outras fábulas- Ampliar o repertòrio de fábulas, comparar  fábulas
diferentes épocas - Emai  Correção das atividades realizadas anteriores- atividade-
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12,3,12.4- Identi�car regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas no caso dos
´prismas.

18\06\19
Leitura inicial- História  meio ao contrário- Emprestimo livros literários- (devolução e
emprestimos livros leitura nas ferias). Emai-sequência 12- atividade 12.1 12.2- Identi�car
nos poliedros os elementos como face , vértices e arestas, fazer sua contagem- Formatura
PROERD . 
 

17\06\19
ILeitura inicial --  O menino que criou o lobo -Emai atividade- 11.3,11.4  - calcular o
resultados de adições e subtrações com números naturais , por meio  de estratégias
pessoais e por cálculos aproximados realizados por  estimativas e  arrendondamento de
números naturais  ou pelo uso de técnicas operatórias convencionais, Ler e escrever-
sequência ortogra�ca- Atividade -5B - Agra�a de algus adjetivos pátrios( ES \ ESA- ) -
Observar a regularidade mortológico - gramatical presente no substantivo e
adjetivos. Informática - Dragonlern

Educação Física
26/06/19 
Gincanas

Educação Física
24/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
19/06/19 
Gincanas

Educação Física
17/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
12/06/19 
Ensaio festa junina

Educação Física
10/06/19 
Ensaio festa junina

14\06\19
Hora da leitura- Gibi- Festa Junina~- 

14\06\19
Hora da leitura- Gibi- Festa Junina Apresentação de danças realizadas pelos alunos 1 ao 5
anos.- 

13\06\19
Leitura inicial- Poema - Aí ,que frio! Aí que medo! L.D. Matemática - Os registros de
multiplicações- mostrar , por decomposição e composição  que todo número natural
pode ser escrito por meios de adições e multiplicações por potência  dez, Sala de leitura ,

12\06\19
Leitura inicial- conto de suspense A porca- Ensaio quadrilha 4 e 5 anos, Roda literária-
apresentação dos, alunos, livros emprestimos da sala de leitura- L.D- Português- Texto



informativo - Emai - atividade - 11. 2 -Dominar estratégias de veri�cação e controle de
resultados pelo uso do cálculo mental.
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Leitura inicial- conto polul  
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Leitura inicial- conto poluar  
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Leitura   

11\06\19
Leitura inicial- conto polular -O jabuti e a fruta- Ensaio quadrillha 4 e 5 anos, ler e
escrever- sequência didática - ortogra�a- atividade5.A entre substantivos e adjetivos-
Desenvolver atitude de preocupação com a escrita correta das palavras- Emai-
  sequência 11- Atividade 11.1- Calcular o resultado de adições e subtrações com números
naturais por meio de estratégias

10\06\19
Leitura inicial-  Tesouro no cemitério ( Cap. XIV )- Emai- Atividade- 10,5 Coletar e
organizar dados sobre medidas de massas , usando grá�co de colunas, Sequência 11-
Atividades-11.1- - Calcular o resultado de adições e subtrações com nùmeros naturais , por
meio de estratégias pessoais e por cálculos aproximados realizados por estimativa e
arrendondamento de números naturais ou pelo uso de técnicas operatórias
convencionais. Informática - Jogos dragonlearn- escolas games uso

07\06\19
Hora da leitura- Ciência hoje- carta ao leitor, Emai - Atividade 10.3 , 10.4- Coletar e
organizar dados sobre medidas de massas, usando grá�cos de colunas. realizar
estimativas sobre o resultado de uma dada medição de massa, Ler e escrever - Atividade
5A - Desenvolver atitude de preocupação com escrita correta das palavras.

0

06\05\19
Leitura inicial- Tesouro do cemitério -( Cap.XIII ) - L.D. Português - correção realizada na
lousa- Projeto integradores-Momento 2- Comparação dos habitos e valores de outra
cultura re�etir sobre os desa�os da convivência em grupo e a pensar sobre a diversidade
e ao convívio com as diferenças, Emprestimos livros sala de leitura.



05\06\19
Leitura inicial- Tesouro do cemitério- (Cap. XII). Hoje é dia de Roda literária-
Apresentação dos alunos livros empréstimos sala de leitura - Emai - sequência - 10 -
Atividade- 10.1 - Utilizar em situações - problemas unidades usuais de medida de massa e
Atividade-10,2 Realizar estimativas sobre o resultados de uma dada medição de massa.-
Lição para casa- L.D. Português-Conto de suspense - Ler e interpretar narrativa �ccioanl
de suspense.

04\06\19
Leitura inicial- Tesouro do cemitério ( cap. XI). Ler escrever- Confabulando com fàbulas -
Atividades- 4A- Comparação de duas versões de uma mesma fábula- Comparar diferentes
maneiras de expressar o mesmo conteúdo e analisar os recursos discursivos presentes de
cada uma das normas de expressão. Emai- Atividade 9.6 - Utilizar em situações-
problemas unidades usuais,, de medida de comprimento

03\06\19
Leitura inicial- Tesouro do cemitério cap (X) -    Emai-  Atividade 9.4,9.5 Realizar
estimativas sobre o resultado de ma data medição de comprimento. coletar e organizar
dados sobre medidas de comprimento. usando tabelas simples ou de dupla entrada,
Dragon learn , Analisa as ações de cada aluno dá na base de tarefa interativas que
correspondem ao programa escolar.

Educação Física
05/06/19 
Começando  montar a coreogra�a para festa Junina.

Educação Física
03/06/19 
Introdução ao Voleibol: posição das mãos.

31|05|19
Hora da leitura- Ciência hoje - carta ao leitor- Emai- Atividade 9.2, 9.3 - Fazer uso de
instrumentos para medir comprimentos- , realizar estimativas sobre o resultado de uma
dada medição de comprimento.

30\05\19
- Leitura inicial- O tesouro do cemitèrio- Projetos integradores - Momento 2- Os alunos
terão a oportunidades de ampliar o repertòrio de leitura e conhecimentos sobre
Moçambique.- -Emai- Sequência 9- Atividade 9.1 e 9.2- Utilizar em situações - problemas
unidades usuais de medidas de comprimento, Ler escrever- ortogra�a-Atividade 4B- O
uso do AÕ, AM, no �nal de verbos. - Re�etir sobre os usos das terminações ÃO, AM, nas
palavras compreendendo os efeitos de sentido decorrentes do uso de uma ou outra forma
( uso do tempo verbal no passado ou futuro.

29\05\19 -
Leitura inicial- O tesouro do cemitèrio- Roda literària- através dos emprestimos dos
livros apresentação dos livros, Correção de lição de casa- L.D -matemática-Emai-
Atividade 8.5 - Reconhecer semelhanças e diferentes moldes formados por quadrados .
Sala de leitura devolução e emprestimo de livros.

28\ 05\19
Leitura inicial- O tesouro do cemitèrio (cap VII). Emai - atividades- 8.3 e 8.4 - Identi�car
plani�cações de prismas e pirâmides. Ler escrever - Produção e destino do lixo-Atividade
1B Levantamento de questões de interesse do grupo e discussão sobre fontes de
informação - Elaborar perguntas sobre o que classe gostaria ou precisa saber sobre o
tema. , L.D - Matemática - Tabela com alimentos orgânicos ., compra na feira- lição para
casa.

27\0519
Leitura inicial-  O tesouro do cemitèrio - (cap- VI) - Ler e esc rever - Confabulando
fábulas - Atividades- 2 D- Moral das fábulas sentidos e �nalidades- Ampliar o repertòrio
de histórias, discutir o caràter moralista e ètico associado ao contexto social e històrico



por meio de comparação das fábulas em suas variadas versões escritas por autores em
diferentes épocas. informática - jogos escolas games, dragon learn- Para ensino com base
em exercìcios em forma de tarefa em forma de jogos.

24\05\19
Hora da leitura- Gibi- Retomando - avaliação de português - Produção do �nal de uma
história (CONTO OU NÃO CONTO).  Ler e escrever-   Produção e destino do lixo -
Atividades1 B  -Levantamento de questões de interesse do grupo e discussão sobre fontes
de informação, ler um texto para suscitar questionamentos sobre o tema.

23\05\19
Leitura inicial- O tesouro do cemitério .(capitulo VI) - Avaliação Português

22\05\19
Leitura inicial- O tesouro do cemitério ( capitulo V) - Roda literária através emprestimo
livros sala de leitura, Emai- Atividade8.2 Identi�car plani�cações de prisma e pirâmides.
Sala de leitura (Emprestimo de livros).

21\05\19
Leitura inicial- O tesouro do cemitèrio ( capitulo lv)- Avaliação de matemàtica.

20\ 05\19
Leitura inicial- Tesouro  do cemitério ( capitulo  iiI), Ler e escrever- Sequência didática
Produção  e destino do lixo Atividade 1.A apresentação do tema  -Compreeender o
objetivos do estudo e comprometer-se com ele,conhecer as etapas do trabalho,ativar seus
conhecimentos sobre o tema.Emai- Sequência 8 , Atividade -8.1-Reconhecer semelhanças
e diferenças entre poliedros ( prisma e pirâmedes.

Educação Física

29/05/19 
Jogo de Resta Um.

Educação Física
27/05/19 
Introdução ao Voleibol: posição das mãos.

Educação Física
22/05/19 
Introdução ao Voleibol: posição das mãos.

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

17\05\19
Hora da leitura - revista recreio -curiosidades-, Emai;  Atividade7,4 .7,5 - analisar
interpretar  e resolver situações - problemas,compreendendo diferentes signi�cados das
operações do campo aditivo.

16\ 05\19
Leitura inicial suspense e mistério O Tesouro do cemitério,( cap. I) - FOGE, BAT , FOGE !.
Ler escrever - Ortogra�a- ATIVIDADE 4.A - formas de representar o som nasal na escrita,
Emai- ATIVIDADE .7.2 ,7,3 Calcular o resultado de adições e subtrações com números
naturais , por meio de estratégias pessoais e pelo uso das técnicas operatórias
convencionais.

15\05\19



Roda Literária - apresentação dos livros ( emprestimos sala de leitura), ler e escrever -
confabulando fábulas  Atividade 2F- Ampliar o repertório de histórias ,observar diferentes
formas de introduzir o discurso direto., Ema atividades- Sequência 7 -  Atividade 7.1 -
Analisar, interpretar e resolver situações - problema, , compreendendo diferentes
signi�cado das operações do campo aditivo., sala de leitura.

14\05\19
Leitura inicial -  Conto de suspense -A PORCA - Emai-  Atividade- 6.4, 6.5, - Fazer leitura
de informações de tempo e de temperatura divulgadas na mìdia. L.D . português -
Palavras e sílabas  - a �nalidade das atividades desta seção é que alunos constituiç

13\05\19
Leitura inicial- Conto popular - O sapo e o coelho, LER E ESCREVER - atividade- 2E -
Outras fábulas ( compara fábulas de diferentes épocas, observando as diferenças em
relação ao seu conteúdo e ao modo como ela é contada , informática- Dragonlerna.

10\09\19
aulas suspensa devido a manutenção  caixa da água.

08\05\19
Roda literária, através dos livros sala de leitura, Retomando projeto integradores ( Escola
para o mundo) ,Projeto 1 ( ÁFRICA, TECENDO NOVOS OLHARES ! Trabalhar com textos,
imagens a práticas que apresentem elementos da cultura, das artes, da história e da
sociedade moçambicana. Emprestimo sala de leitura (devolução e emprestimo).

07\05\19
Leitura inicial - O Mistério  da professora Julieta( XII ), Calendário mês de maio,  Emai-
Atividade 6.3 Utilizar unidade de tempo e temperatura em situações  problemas, Ler e
escrever- Atividade 2 C -observar as caracterìsticas do comportamento humano
atribuídas ás personagens na fábula.

09\05\19 Leitura inicial -O mistério da professora Julieta
capitulo ( XIII) , Correção lição de casa, ( L.D. ( matemática)
ler e escrever- Projeto confabulando fábulas - Atividades 2D
moral das fábulas sentidos e �nalidades ampliar o repertório
de histórias , Confecção cartão Dia das mães.

06\05\19
Leitura inicial-  O mistério  da professora Julieta ( capítulo XI).Projetos integradores - Da
escola para o Mundo ( Projeto 1- ÁFRICA ,Tecendo novos olhares!, Informàtica (Dragon
learn).

03\05\19
M.M.R -Gestão em foco

02\05\19
´´Conselho classes séries

01\05\19
Feriado

30\04\19
Leitura inicial-  Omistério da  professora Julieta (capitulo X)  L.D (português). Pontuação e
expressividade( atividade oral e  escrita) Sinais de pontuação, Emai - Atividade 6.4 Fazer
leitura de informações de tempo e de temperatura divulgadas na mÍdia

29\04\19 - Leitura inicial- Omistério da professora Julieta (capitulo lX)  Emai-Retomando
a atividade situações problemas - Quem cria  problemas e você!, Sala de informática-
Jogos competição Dragonlearn



26\04\19 Hora da leitura ( Ciência hoje) carta de leitor , EMAI - Atividade extra- Situações
problemas - Quem cria problemas , e você!,desenvolver habilidades de leitura e escrita e
produção texto,de�nir o contexto e os dados nùmericos do problema, a partir da
pergunta apresentada.

Educação Física
15/05/19 
Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro.

25\04\19
Leitura inicial - o mistèrio da professora Julieta (capitulo Vlll) Ler escrever - confabulando
fàbulas- atividades 2.C , Emai- Sequência 6 - atividade6.1Reconhecer unidades usuais de
tempo e temperatura-, Atividades.6.2 Fazer leitura de informações de tempo e de
temperatura divulgadas na midia

Educação Física
13/05/19 
 Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro.

Educação Física
08/05/19 
 Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro.

Educação Física
06/05/19 
Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro. 
Resgate das brincadeiras de rua

Educação Física
24/04/19 
Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro. 
Resgate das brincadeiras de rua 
 

24\04\19
Leitura inicial - O mistério da professora Julieta ( capitulo-vll) ,,Roda literária, correção 
lição d e casa -(L.D-  MATEMÁTICA)  - Sala de leitura ( Emprestimo de livros)  - Ler
escrever - confabulando fàbulas., Atividades - 2.C.

23\04\2019 - Leitura inicial-   O mistério da professora Julieta ( capitulo vl). Emai-
Atividade -5.6 Dominar estratègias de veri�cação e controle de resultados pelo uso do
càlculo mental. Ler e escrever - Confabulando com fábulas - atividades -2C leitura
compartilhada de Fábula - Comparar o papel da raposa nas fábulas O corno e a raposa e
raposa e a cegonha.

22\04\19
Leitura inicial- Texto informativo Descobrimento do Brasil, Livro didatico de português -
Leitura conto de suspense ( Caio) , interpretação de texto e compreensâo do texto-
Informatica(Dragon learn) jogos escolas games.

18\04\19
Leitura inicial- O mistèrio da professora Julieta (capitulo v).  Dia do livro(  dia 18) Monteiro
lobato - texto informativo ,personagens  Sitio do pica pau amarelo- ,confecção
lembrancinha pàscoa,sondagem (ditado  de palavras ,reescrita de contos - TrÊS
PORQUINHOS).

17\04\19



Leitura inicial - O Mistèrio da professora Julieta( capitulo lv)-  Texto informativo- Pàscoa,(
leitura compartilhada), Retemando atividades Emai, correção 5.3,5.4 Sequência didàtica
ortogra�a - Atividade 2B ditado interativo- Desenvolver atitude de preocupação com a
escrita correta das palavras, Sala de leitura- emprèstimo livros.

16\04\19
-Leitura inicia - O Mistério da professora Julieta (capitulolll),Retomando atividade ler
escrever- Comparação de fàbula em verso e prosa ( diferenças e semelhanças).Emai
atividade- 5.3,  Calcular o resultado de adições e subtrações com nùmeros naturais ,por
meio de estratègias  pessoais. Atividade 5.4 Dominar estratègias de veri�cação e controle
e controle de resultados pelo uso do cálculo men

15\04\19
Leitura inicial- O  mistério da professora Julieta .(capitulo ll). Leitura compartilhadas
Plantas carnÍvoras existem mesmos,- Ler e escrever , Projeto confabulando com fábulas-
atividades 2B - Comparação de fàbula em verso e em prosa, conhecer e comparar duas
formas de apresentação das fàbulas - em verso e em prosa

12\04\19
Hora da leitura ( gibi) ,Emai - Reconhecer nùmero com atè cinco ordens e seu cotidiano.

11\04\19
Leitura inicial - O mistèrio da professora Julieta( capitulo l )  Ler e escrever- Sequência 
didàtica -confabulando com fàbulas - Leitura compartilha ( 1 texto- Raposa e    o  corvo- 2
texto Corvo e a Raposa, entendimento do texto , moral da historia -Livro didático de
matematica (Desa�os,jogos)  composição e decomposiçao de nùmero escrita ,comparação
e ordenação de atè cinco ordens.

10|04|19
Leitura inicial- A mesada - Correção ler e escrever ,pesquisa com os pais- confabulando
com fàbulas , Sala de leitura( emprèstimo de livros), Emai- Retoamndo atividade 5.1, 5.2.

Analisar , interpretar e resolver situações problemas, compreendendo diferentes
signi�cados das operações do campo aditivo. 

09\04\2019
Leitura inicial- Mesada( capìtulo ll) - LIVRO Didàtico--Usos e refelexão  - parágrafo e
organização do texto- Emai- Atividade- 4.4- ,4.5  Ler  informações  de tempo em
,diferentes registros. Sequência 5- Atividade 5.1- Analisar , interpretar e resolver 
situações  - problemas,compreendendo diferentes  signi�cados  das operações do campo
aditivo  Sala leitura (emprèstimo de  livros).

08\04\19
  Leitura inicial- Mesada ( capítulo I),- Emai - Retomando atividade ( composição e
decomposição de polígonos atravès do Tangram, ler e escrever Projeto didático -
confabulando com fábulas Atividade 2,A Fábula �nalidades e conteùdo - Ampliar o
repertório de fàbulas.

05\04\19
Hora da leitura- revista recreio (curiosidades)- Atividade Emai- Identi�car triângulos e
quadriláteros a partir da composição de decomposição das peças do Tangram 
 

Educação Física
17/04/19 
 Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro. 
 

Educação Física
15/04/19 
 Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no



Tempo e em relação ao outro. 
Pré desportivos de atletismo.

Educação Física
10/04/19 
Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro 

Educação Física
08/04/19 
Jogos de Equilíbrio, conhecimento do Corpo, conhecer o Jogo, Mover no Espaço e no
Tempo e em relação ao outro 

04\04\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar com atenção - leitura inicial- Conto-
Rapunzel- Palestra SANASA- Relatòrio sobre SANASA- Correção lição de casa

03\04\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar com atenção- leitura inicial- conto
João e o pé de feijão.Emai- Atividade-4.2-Utilizar medidas de tempo em realizações de
conversões simples,entre dias e semanas. Atividade- 4.3-Ler informações de tempo em
diferentes registros. Ler escrever -Retomando atividade -Sequência didática
confabulando com fábulas - Atividade 1B -Entrevistando alguèm da famìlia. 
 
 
 
 
 
 

02\04\19

Respeitar os outros escutando atentamente e focar atenção ,Leitura inicial- Pele de asno-
Ler e escrever- Sequência Didàtico - Confabulando com fábulas- Compreeender os
objetivos do projetos e comprometer-se com ele.EMAI-Atividade- 3.5 - Identi�car
plani�cações de corpos rendondos, Sequência 4 - Atividade- 4.1 - Reconhecer unidades
usuais de tempo.

01\0419
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção  -E Leitura inicial- Conto A
princesa e a ervilha .Emai - atividades 3.3, 3.4 - Identi�car plani�cações de corpos
redondos e de poliedros.-livro didático de português -associar os gêneros textuais
�nalidade de organização em prosa e ou em prosa.

29\03\
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- Hora da leitura( revista
ciência hoje) Livro ler escrever - Sequência didática (Ortogra�a), Re�etir sobre os usos do
R inferindo as regras.- Emai- Atividade 3.3- Observar as formas geométricas.

28\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- Leitura inicial- Conto A
pequena vendedora de fosfóro. Emai- sequência 3 - Atividade 3.1 Reconhecer
semelhanças e diferenças entre corpos redondos e poliedros, Atividade 3.2 Identi�car
plani�cações de corpos redondos e de poliedros.

27\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção= Leitura inicial- O menino e
que criou o lobo , Livro didático - Desa�os - Relações entre adição e subtração e
multiplicação e divisão.,Retomando atividades ler e escrever,revista ciência hoje.

26\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção - Leitura inicial-Fábula A
Lebre e a tartaruga- Ler e escrever Leitura da revista ciência hoje ,Atividade 1 - Leitura da



reportagem de capa e exploração da revista .Correção EMAI-Atividades 2.1, 2.2.

25\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- Leitura inicial- texto
informativo      -Dia  Mundial da Àgua-- Emai- Sequência 2- Atividade 2.1 -Compreender  e
utilizar as regras do sistema de  numeração usando quadro numèrico  completando
alguns nùmeros que estão faltando.Atividade 2.2- Leitura e escrita ,comparação  e
ordenação de números naturais.

Educação Física
03/04/19 
Atletismo 
 Pré-desportivo ao Atletismo  
 

Educação Física
01/04/19 
Atletismo 
 Pré-desportivo ao Atletismo  
 
 
 

22\03\19
Hora da leitura (gibi)- �nalizando avaliação de português- Ciência A ãgua e nossa saùde.

21\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção - Leitura - Contos de fadas,
Tres porquinhos - Retomando Avaliação de Português Produção relato pessoal.

Educação Física
27/03/19 
 Pré-desportivo ao Atletismo 

Educação Física
25/03/19 
Atletismo 
 Pré-desportivo ao Atletismo  
 

20\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção - Leitura inicial- No reino
perdido de belelèu ( capitulo 10) . Avaliação de matemàtica.

19\03\19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- Leitura inicial- No reino
perdido de bebelèu ( capitulo 9) - Avaliação retomando avaliação de português reescrita
de um conto.

18| 03|19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- Leitura inicial-No reino
perdido de belelèu ( capitulo 8) -Avaliação de português

Educação Física 20/03/19 Mover no Espaço e no Tempo e em
relação ao outro. Jogos de Equilíbrio

Educação Física 18/03/19 Jogos de Equilíbrio Conhecimento
do Corpo Conhecer o Jogo Mover no Espaço e no Tempo e
em relação ao outro.



15/03/19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar atenção  Hora da leitura (revista
recreio curiosidades).

14/03/19
 Respeitar os outros escutando atentamente e focar atenção -Leitura inicial - No reino
perdido do  beleléu - cap (7)  Retomando atividade de matemática correção( onde os
alunos reconheçam as relações  inversas entre adições 
e subtrações, multiplicações e divisões. Reunião de Pais.

13/03/19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar atenção- Leitura inicial- No reino de
beleleu cap(6)- Livro didático Matemática Estimar e calcular relações entre adição e
subtração e entre multiplicação e divisão uso cálculos mental e se realizam estimativas.-
Ler e escrever- leitura compartilhada A última crônica reconhecer , em uma crônica os
recursos linguísticos e estilísticos utilizados pelo autor.

12/03/19
Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- Leitura inicial- No reino do
beleleu cap(5) - Emai - Retomando atividade-1.5 Explorando as �chas recortadas anexo .1.
- Livro didâtico Retomando Fàbula em verso e prosa identi�car os elementos da narrativa
,personagem,tempo,espaço e narrador.

11/03/19 Respeitar os outros escutando atentamente e focar
a atenção-leitura inicial -No reino perdido do beleleu -
capitulo(4) ,ler e escrever - leitura compartilha da crônica 0
lixo-Observar as caracteristicas do gênero crônica, Emai-
Atividade1.5 - compreender e utilizar as regras do sistema de
numeração decimal, para leitura para leitura ,escrita
comparação e ordenação dos nûmeros.

Educação Física 13/03/19 Brincadeiras para lateralidade e
coordenação.

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

Educação Física 27/02/19 Jogos na sala de aula

Educação Física 25/02/19 Conhecer o Jogo, brincadeiras

Educação Física 20/02/19 Mover -se no Espaço e no tempo e
em relação ao outro

Educação Física 18/02/19 (Conhecer o Jogo) (Se-Mover no
Espaço e no Tempo e em relação ao outro)

Educação Física 13/02/19 (Conhecer o Jogo) (Se-Mover no
Espaço e no Tempo e em relação ao outro)

Educação Física 11/02/19 Diagnóstico do ano anterior
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer o Jogo) (Se-Mover no
Espaço e no Tempo e em relação ao outro)



Arte 25-01/03/19 Conteúdo *Gramática das cores Primárias
Secundárias *Linguagem visual das histórias em quadrinhos
Balões Onomatopeias e o gra�smo *Carnaval Máscaras e o
samba enredo . Expressões �sionômicas Persona( criação)
HABILIDADE 1_Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.) e escrever aspectos constitutivos da
fonte visual utilizada. 2_Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo,
fotogra�a etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais, utilizando estratégias para dar conta de sua
própria aprendizagem. 3_Reconhecer e experimentar, em
projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas e acessar diferentes fontes de
informação. 4_ Explorar, conhecer, fruir e analisar,
criticamente, práticas e produções artísticas e culturais do
seu entorno social e de diversas sociedades, em distintos
tempos e contextos ,para reconhecer e dialogar com as
diversidades.

20/02/2019
1- Respeitar os outros escutando atentamente e focar atenção , leitura inicial; A pomba e a
formiga EMAI; Atividades - 1.3 Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração
decimal,leitura e escrita,comparaçãoe ordenação de números naturais.

19/02/2019
1 - Respeitar os outros escutando atentamente e focar atenção, leitura inicial: A batalha na
neve - 43 resolver situações problemas do campo aditivo e multiplicativo -34 - Planejar
,escrever e revisa uma fábula utilizando-se de procedimentos de escritor.

18/02/2019
-1- Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção, leitura inicial - conto
chapeuzinho vermelho 23- roda de conversa ,esperar a vez de falar, expressa sentimentos.
40 Reescrever o �nal de um conto do ponto de vista da pontuação- Emai; sequência 1 -
atividades 1.1 Reconhecer números naturais no contexto diário.

15/02/2019
1- Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção, leitura inicial -A cigarra 
e a formiga 14- Ler por si mesmo diferentes gêneros- Correção de casa.

14/02/2019
1- Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção ,leitura inicial- o lixo- 18-
produzir textos de autoria- 23- realizar ,cálculos que envolvam adicão,subtração,
multiplicação.

13/02/2019
_1 Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção- leitura  - leitura inicial-
Pedro o lobo ,!9 !9- Produzir escritas numéricas, em ditado de números, 20-
Compreender as características do sistema de numeração.

12/02/2019
1 Respeitar os outros ,atentamente e focar atençao,leitura inicial : os sete cabritinhos, 17 -
Reescrever o �nal de um conto conhecido ,correção lição de casa.

11/02/2019
 1-Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.leitura inicial : festa d
gêneros..



ESTRATÉGIAS

25\06\19
Conselho de classes e series

26\06\19- Despertar prazer leitura- L.D- Envolvendo
multiplicação e divisão.
 
 

24\06\19
Conselho de classes e series

21\06\19
Ponto facultativo

20\06\19
Feriado

1

19

19\06\19
Despertar prazer pela leitura- Ler e escrever - Orientar os alunos que realizem um
aprimeira silenciosa dos textos, em seguida de�nir dois alunos para leitura de cada um
dos textos e orientar que todos acompanhem a leitura, que os alunos falem sobre o
compreenderam sobre a moral. Emai- Aatividade propõe que alunos observam as
pirâmides e prismas , contando os números de vértices, faces, arestas e anotando na
tabela.

18\06\19Despertar prazer pela feitura- Escolha dos livros literários - Emai- Observar os
poliedros desenhados que possuem umaa das faces pintadas, e veri�car faces iguais -
Proerd (alunos dos 5 anos).

17\06\19
Despertar prazer pela leitura-  Emai- Essa atividades tem um caráter investigativo, isto  é
propor que os alunos tentem veri�car qual foi o critério para o preenchimento dos
quadros a partir da observação de cada números apresentados e de número
arrendondamento. Ler es crever- atividade 5.B Antes de considerar a questão ortogra�ca 
                    , fazer leitura do texto   e deixe- os  alunos  comentarem sobre o
conteúdo.Informática - dragonlern - campeonato -

Educação Física
26/06/19 
Brincadeiras saltando, correndo em diferentes direções com bola, estações com corda e

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


cones.

Educação Física
24/06/19 
Alunos em deslocamento e velocidade, baterão a bola usando a mão direita na ida e
esquerda na volta. Frente costas e lateralmente.

Educação Física
19/06/19 
Alunos brincarão de passar a bola por cima da cabeça, por baixo das pernas, baterão a
bola no chão em deslocamento.

Educação Física
17/06/19 
Alunos irão brincar de mamãe polenta, pega fruta, pega ajuda, alerta

Educação Física
12/06/19 
Ensaio festa junina

Educação Física
10/06/19 
Ensaio festa junina

14\06\19
Despertar prazer pela leitura -Dança quadrilha .

13|06|19

Despertar prazer pela leitura- L.D - Matemática-  Informar os alunos  que o procedimento
utilizado  poderá de uma maneira diferente, ler e analisar estratégia . Emprestimo livros
literários,-

12\06\19
Despertar prazer pela leitura- Cada aluno relatando sobre o que foi lido , explorando
autor ,ilustrador e indicando o livro para seus colegas, L.D- Interpretando o texto, estudar
partes do texto informativo- Emai 11.2 - Explorar as ideias trabalhadas na atividade
anterior para determinar alguns resultados , e isto poderá ser realizado por meio de um
cálculo mental ou de um cálculo escrito.

11\06\19
Despertar prazer pela leitura - Ler e escrever- É fazer que o aluno compreenda as
diferentes funções dessas categorias gramaticais no texto e, a partir disso , tenha
condição de formular uma regra que o auxilie na gra�a dessas palavras. Emai-
atividade11.1- Atividade propõe a resolução de situações - problema com o objetivo de
estimar alguns resultados por meio de arrendondamento e cálculo mental.

10\06\19
Despertar prazer pela leiura- Emai- atividade- 10.5- Propor a construção de um grá�co de
colunas a partir das informações constantes de uma tabela,leitura das informações da
tabela , ATIVIDADE 11.1 - A resoluçao de situação - problema com objetivo de estimar
alguns resultados por meio de arredondamento. Informática, através dos jogos observar
qual estrategias para resolver cada situação.

10\06\19
Despertar prazer pela leitura- Emai - Essa atividade apresenta informações organizadas
em forma de tabelas e grá�co de colunas relativas ao levantamento feito em outra sala de
aula, sobre quanto pesa cada estudante a proposta é que os alunos analisam as
informações contidas.,ler e escrever-Esclarecer a atividade que irão estudar um item
ortográ�co com a leitura de um haicai, perguntar se jã ouviram falar de haicais., para o
aluno basta informar que trata-se de um poema de três versos.



06\06\19
Despertar prazer pela leitura- llição para casa,estudar a atividade apresentadas, Projeto
integradores Identi�car previamente termos que possam causar estranhamento que não
faz parte , algumas situações, a duvida pode ser resolvida com a leitura atenta., consultar
o dicionário, Sala de leitura- Emprestimos livros

05\06\19-
Despertar prazer pela leitura- Roda literária- participação da atividade orais interagir na
atividade de roda literária- Emai-Atividade-10.1- Questionar sobre como se calcula peso
de cada um de nós, qual instrumento de medida , explorar os resultados que surgirem
destacando que no momento em que nos pesamos, Atividade 10.2 Dando continuidade ás
discussões da atividade anterior a respeito da grandeza massa e questionar sobre pesos
de animais.

04\06\19
Despertar prazer pela leitura. Ler e escrever - atividade4.A- Propor para sala fazer leitura
compartilhada da primeira versãoda fábula, sem interrupções e sem substituir as palavras
di�cies por outras mais fáceis, uma maneira de ampliar o vocabulário, e fazer comentários
sobre o texto. EMAi- Atividade 9.6- Explicar para os alunos que esta atividade vai avaliar o
que aprenderam,lembrar que essa atividade é composta por teste.

03|06|19
Despertar prazer pela leitura, Emai- Atividade -9.4 e 9.- Em dupla propor que os alunos
descubram os comprimentos , em centimetros de algumas serpentes brasileiras seguindo
as dicas dadas e estabelecendo relações entre as informações. Dragon learn- jogos - o
aluno em caso de acerto, passa para o exercício seguinte, em caso de erro, o aluno recebe
ajuda que o levará a resposta correta.

Educação Física
05/06/19 
Começando montar os passos para festa Junina.

Educação Física
03/06/19 
EA/ES/EC: Alunos em quatro colunas, jogarão a bola para cima e em seguida darão um
toque até o meio da quadra. 
Depois em duplas farão o mesmo em deslocamento lateral.

31\05\19
Despertar prazer pela leitura, Solicitar que meçam , usando algumas sugestões de
instrumentos que forem sendo propostas por eles, pode surgir ideìas de medir borracha ,
palmo, caderno, lápis , socializar as sugestões, anotando- as na lousa.

30\05\19
Despertar prazer pela leitura- Projeto integradores- Através da leitura realizadas pelos
alunos descobrirão diferencas entre os hábitos do passado  e os do presente, com base na
comparação dos hãbitos e valores de outra cultura., Emai- atividade 9.1  Propor que os
alunos preencha as lacunas de um texto que envolve a temática das medidas, para que
percebam que ação de medir está presente em nosso cotidiano- Ler escrever- Apòs a
leitura , explorar que os alunos jà sabem a respeito acontecimentos mencionados na
noticia ja ocorreram.

29\05\19
Despertar prazer pela leitura - Resumo dos livros literários sala de leitura e apresentação
de cada aluno- Emai - atividade 8.5- A proposta dá continuidade ao trabalho da atividade
anterior , pois montar moldes de cubo , e veri�car diferentes moldes de formados por
quadrados . Emprestimos de livros,.

28\05\19
Despertar prazer pela leitura-Emai - atividades 8.3 e 8.4 - Propor que oa alunos , apòs
observarem as representações de algumas formas geomètricas, escrevam nomes de
objetos que se pareçam com elas- Ler e escrever-Compartilhar com os alunos o objetivo
da proposta de�nir o que quer saber sobre o tema em questão. L.D. matemática,Iniciar



perguntando se tem hábito de ir as ferias com seus familiares., analisar dados da tabelas
simples , grà�cos ou colunas .

27\05\19
Despertar prazer pela leitura, Ler e escrever - iniciar a discussão apresentado a leitura - A
causa da chuva de Millôr Fernandes ,mostrar que as diferentes morais atribuìdas as
mesmas fàbulas e a relação delas ao contexto social em que è contada, considerando seus
usos. Informática- Jogos dragon learn-, cada aluno com sua senha realizando exercìcio
portuguès e matemàtica.

24\05\19
Despertar prazer pela leitura,  AAP - diagnosticar  saberes do aluno ( produção),  Ler e
escrever- Iniciar a atividade compartilhando com os alunos  a leitura do texto
classi�cação, depois da leitura fazer perguntas   gerais  sobre o que compreenderam.

23\05\19
Despertar prazer de leitura. AAP - Diagnosticar os saberes do aluno

20\05\19
Despertar prazer pela leitura , Ler e escrever,Atividade 1 A  Observar  as imagens
descrevendo -as   identi�cando detalhes  e relacionando-as ao tema desta sequência ,
promover uma discussão que possibilite ao aluno ativar seus conhecimentos,Emai-
Atividade 8.1 - Propor que alunos observem os moldes de diversas formas geomètricas
foram analisadas e utilizadas como dicas para se descobrir qual era a forma escolhida por
alguèm.

21\05\19
Despertar prazer pela leitura , Avaliação visa diagnosticar os saberes dos alunos,

22\05\19
Despertar prazer pela leitura,, Apresentação dos alunos livros relatando o que foi lido e
sua opinião sobre o livro, Emai- Atividade 8.2- Propor que alunos organizem em duplas
analisar as caixas montadas, separando-as segundo critèrios de�nidos pela própria
dupla.Sala de leitura ( escolha dos livros semanal).

17/05/2019_Despertar prazer pela leitura
EMAI: Atividade 7.4, e 7.5  Retomar as ideias exploradas na atividade 1.5 quando foram
utilizadas �chas sobrepostas para compor e decompor naturais ., e observem os
procedimentos utilizados para calcular a adicãode dois nùmeros.

Educação Física
29/05/19 
EA/ES/EC: Alunos em sala de aula confeccionando jogo de Resta Um. 

Educação Física
27/05/19 
EA/ES/EC: Alunos em quatro colunas, jogarão a bola para cima e em seguida darão um
toque até o meio da quadra. 
Depois em duplas farão o mesmo em deslocamento lateral. 
Dez minutos �nais, corda.

Educação Física
22/05/19 
EA/ES/EC: Alunos em quatro colunas, irão manusear bolas pequenas (azuis) para �xar a
posição das mãos (toque). 
Em seguida jogarão a bola no chão em progressão até o meio da quadra.

Educação Física



20/05/19 
Falta Médica

16\05\19
Despertar prazer pela leitura,Ler e escrever - atividade 4.A propor que os alunos leiam o
texto o texto da reportagem grifar as palavras que apresentam o som an\,en\,in\,on,
un,\ao. Emai- atividade 7,2.7,3 - Propor a resolução de situação - problema envolvendo o
campo aditivo .Os alunos deverão , inicialmente, por meio de estimativa , veri�car,dentre
as quatro possibilidades de respostas, qual é o resultado de cada operação.

15\05\59
Despertar prazer pela leitura, Ler escrever, Atividade 2 F, Analisar três fábulas observando

14\05\19
Despertar prazer pela leitura, Emai- Propor que cada dupla escreva um texto que
contemple as informações contidas na segunda ilustração da atividade e socializem com o
grupo de alunos da turma . L.D. Estimular atividades desta seção é que os alunos
percebam a constituição da sílaba como impulso. 
 
 

13\05\19
Despertar  prazer pela leitura ,  ler e escrever - atividade-2 E- orientar os alnos para que
realizem uma primeira silenciosa dos textos, propor alunos que os falem sobre que
compreenderam sobre o texto .

10\05\19
aulas suspensa devido a manutenção caixa da água .

08\05\19
Despertar prazer pela leitura, Projeto - Visa levantar os conhecimentos prèvios dos alunos
a respeito da Àfrica e igualmente mobilizà -los para uma re�exão sobre a história do país
em que vivem.

09\05\19
Despertar prazer pela leitura , LER E ESCREVER Esclarecer objetivos da atividade que vai
discutir as diferentes morais atribuídas ás mesmas fábulas e a relação ,

07\05\19
Despertar prazer pela leitura, Emai- Propõe que os alunos resolvam situações que
apresentem o contexto de temperaturas, Ler e escrrever - Esclarecer as etapas da
atividades , leirura você, leitura em duplas, observação e anotação .

06\05\19
 Despertar prazer leitura,Projetos  ÁFRICA ( Conhecer um pouco da diversidade do
continente africano por meio da história da capulana, sala de informàtica ( jogos  ,

03\05\19
M.M.R- Gestão em foco

02\05\19
Conselho de classes e séries

01\05\19
Feriado



30\04\19
Despertar prazer pela leitura, L.D.  Propor alunos releia em voz alta a fala cigarra e as 
formigas,uso de entonação de voz para atribuição de sentidos aos sinais de pontuação,
Emai - Atividade 6.4 Propor que as crianças observem o registro de um jornal sobre as
variações do tempo e temperatura no dia-a dia da cidade onde você mora.

29\04\19
Despertar prazer pela leitura ,Em duplas elaborar problemas ,a partir da pergunta de cada
situações , jogos através do site onde cada fase uma situação.

26\04\19
Despertar prazer pela leitura, Emai- Em duplas elaborar e inventar e que problema
nùmerico e aquele que depende de nùmeros para sua resolução. discutir com os alunos -
no que foi preciso pensar para elaborar o problema,.

25\04\19
Despertar prazer pela leitura, Ler e escrever - Atravès das fàbulas comparando varios
tipos de moral , Emai - Questionar sobre a temperatura, tais como informações màxima e
mìnima uso de termômetro.

Educação Física
15/05/19 
Polícia e ladrão, gincanas

24|04\19
Despertar prazer pela leitura-Roda da literária ,através dos livros lidos apresentados na
sala ,Devolução e emprestimo da sala de leitura- ler escrever ,atividade 2.C. Veri�car com
os alunos as hipóteses sobre aspectos da história sirvam para iniciar a discussão sobre o
papel dos animais nas fábulas.

Educação Física
13/05/19 
Queimada com duas bolas

Educação Física
08/05/19 
Queimada com duas bolas

Educação Física
06/05/19 
Alerta, pega pega com bola, gavião, queimada

Educação Física
24/04/19 
Polícia e ladrão, pique bandeira, alerta

24\04\19 Despertar prazer pela leitura

23\04\2019
Despertar prazer pela leitura, Emai- Atividade-5.6 - Explicar que está atividade está
avaliando o que aprenderam na unidade 1, Ler escrever - Em duplas , leitura para você
,leitura em duplas por meio da questões poderão ser antecipadas algumas discussões que
alunos farão em dupla.

12\04\19
Emai, Através de �chas sobre postas decomposiçaõ e composição de numeros,uso de
classes e ordens , antecessor sucessor.



22\04\19 Despertar prazer pela leitura, Livro didatico português- Sugerir depois de uma
leitura silenciosa , seja feita uma leitura compartilhada com momentos de parada para que
alunos comentem sobre o gênero conto de suspense,informatica( introduzir passo a passo
sobre como usar a dragonlearn,

18\04\19
Despertar prazer pela leitura,texto informativo on line  , lista de personagens, Descrever
os personagens do sitio do pica pau amarelo., sondagem realizada cada aluno ( Rapunzel).

17\04\1
Despertar prazer pela leitura , Emai- observar tanto nas operações quanto no resultados,
e no momento de socialização é discutir o resultado., Ler e escrever- Propor um ditado
interativo um verso do poema sem interrupções e alunos escrevem.

16\04\1
Despertar prazer pela leitura - Ler e escrever Observar as diferenças de estilo ente as
duas formas de composição, Emai- Propor a resolução de situações problema do campo
aditivo com numeros maiores ,envolvendo a ordem de grandezas das centenas, Atividade
5.4 Explorar os procedimentos de càlculos da adiçao usando càlculos me

15\04\ 19
Despertar prazer pela leitura,  Atravès da leitura  comentando  sobre o texto ,o que
acham  das  plantas carnivoras ,entender o texto pesquisa,roda de conversa , Ler e
escrever- Fazer  a leitura  de cada uma delas  fábula  A raposa e  a cegonha , em verso, e
prosa,comparação enter as duas versões da fàbula. 
 
 
 

11/04/19_Despertar prazer pela leitura ,   Ler e escrever -Propor  alunos que façam a
leitura  ,lendo com autonomia cada fàbula, Em roda da conversa discutir sobre cada moral

,o ensinamentos de cada fàbula . Livro didático- Mostrar ,por decomposição e composição
  que todo nùmero pode ser escrito por meio de  adições e subtração por  potências de
dez,

10\04\19
Despertar o prazer pela da leitura ,correção realizada da lousa ,Emai - atividade 51,5.2
Questionar se os alunos sabem quantos estudam do 1 ao 5 ano na escola,pesquisando a
quantidade na secretaria da escola o uso lista piloto- Sala de leitura - escolha dos livros.

09\04\19
Despertar  prazer pela leitura , livro diadàtico -fazer uma re�exão  sobre o papel do
paràgrafo como  organizar os momentos do textos ,, observar  a partir  da letra inicial
maiúscula  e da pontuação.Emai - Observar a imagens de relògios digitais e identi�car as
horas , Iniciar com uma conversa formas de se indicar as horas, minutos, como por
exemplo, diferentes tipos de relògios

08\04\19
Despertar prazer pela leitura , Em dupla retomando atividade Tangram , apresentar
quantas peças precisa para ser construídos com duas peças , trapézio, quadrado.. Ler
escrever - Fazer um conhecimentos prévio o que os alunos jà sabe sobre a fàbula anotar
na lousa.

04\04\19
Despertar prazer pela leitura- Dinâmica de participação dos alunos  perante a palestra
,prè informação do assunto,

05\04\19
Em duplas pintar as peças Tangram identi�car os polígonos que formam o Tangram é um
quebra cabeça composto por sete peças,montar quadriláteros ou triângulos utilizando as
peças confeccionados por eles



Educação Física
17/04/19 
Alunos ao comando do professor, irão saltar, correr e se equilibrar em uma das pernas.  
Brincadeira de queimada com uma bola. 
 

Educação Física
15/04/19 
Alunos ao comando do professor, irão saltar, correr e se equilibrar em uma das pernas.  
Brincadeira de queimada com uma bola. 
 

Educação Física
10/04/19 
Brincadeiras de polícia e ladrão, barra manteiga, pega pega com bola. 
 

Educação Física
08/04/19 
Brincadeiras de polícia e ladrão, barra manteiga, pega pega com bola.

03\04\19
Despertar o prazer pela leitura -Emai- Atividade-4.2 Explorar,conversar com os alunos
sobre os meses do ano e a importância de organizar o calendàrio-Atividade 4.3- Comentar
e veri�car quem e mqis velho,o mais novo, e anàlisar  as datas de nascimento de cada um
dos alunos, Ler escrever- Os alunos deverâo propor as perguntas a um adulto pròximo e
anotar as respostas no espaço correspondente. 

02\04\

Despertar prazer pela leitura, Ler e escrever -Atividade- 1.A - Relembrar com os alunos as
fábulas que eles já ouviram e organiza uma lista coletiva na lousa- Emai - atividade 3.5-
Propõe  que os alunos observem  foto de pirâmides do Egito e que as desenhem-
Atividade- Sequência 4. Atividade 4.1 -Por meio da leitura de um texto preenchimento de
lacunas , retomar alguns aspectos importantes tema medidas de tempo, uso do calendário
anual. 
 
 

01\04\19
Despertar o prazer pela leitura, Emai atividade 3.3.-3.4, Atividade propõe que os alunos
leiam a propostas explorem algumas formas geometricas, tais como cubo,
paralelepipedo,pirâmedes, .,Livro didático - .Momento de apresentação, em forma de
esquema das principais características do gènero em estudo

29\03\19
Resvista ciência hoje, (Além das matérias em destaque , a revista tem várias seções �xas.

28\03\1
Despertar prazer pela leitura -Emai -atividade .3.1 Observarem o ambiente da sala de aula
e identi�car os que têm superfície arrendondadas e os que não têm, atividade 3.2
Questionar se os alunos sabem o que e molde de uma caixa, explorando os moldes de
diferentes caixas, com análise de seus formatos.

27\03\19
Despertar o prazer pela leitura,  Matemática ,mostrar por decomposição e composição
que todo números natural pode ser escrito por meio de adições mulplicações .-Ler
escrever - Aproximar os alunos da linguagem e dos temas pertinentes a matérias
cientí�cas publicadas em revistas.

26\03\1



Desenvolver prazer pela leitura-  Ler e escrever, aproximar os alunos da linguagem  e dos
temas  pertinentes a matérias cientí�cas publicadas em revista ciência hoje, correção
emai realizada na lousa.

25\03\19
Despertar  prazer  pela leitura-  
Atividade 2.1 Propor que alunos preencham o quadro numèrico ,questionando como se
escreve o números da ordem do milhar  para que ampliam o campo numérico e percebam
regularidade desse sistema. Atividade 2.2- Mencionar que a realização dessa atividade
possibilitará re�exões sobre a forma de escrever e ler números,principalmente os de
vários algarismos.

Educação Física
03/04/19 
ES/EA: Alunos em quatro colunas no fundo da quadra irão pulando corda  em velocidade. 
Alunos ainda em colunas irão saltar cones que estarão deitados no chão.

Educação Física
01/04/19 
ES/EA: Alunos em quatro colunas no fundo da quadra irão pulando corda  em velocidade. 
Alunos ainda em colunas irão saltar cones que estarão deitados no chão. 
 

22\03\
Roda de leitura,diagnosticar os percurso de aprendizagem e o conhecimento prévio,
leitura compartilhada sobre o assunto

21\0319
Diagnosticar os  percurso de aprendizagem e o conhecimento p

Educação Física
27/03/19 
ES/EA: Alunos em quatro colunas no fundo da quadra, irão se deslocar para frente
pulando corda. 
 

Educação Física
25/03/19 
ES/EA: Alunos em quatro colunas no fundo da quadra, irão se deslocar para frente
pulando corda.

20\03\1
Despertar prazer pela leitura, Avaliação diagnòstica ( compreender o ensino da
aprendizagem relacionada ao ano que aluno se encontra).

19\03\19
Desenvolver prazer pela leitura, Avaliação diagnòstica (compreender o ensino da
aprendizagem relacionada ao ano que aluno se encontra., 

18\03\19
Avaliação diagnòstica (compreender o ensino da aprendizagem relacionada ao ano que
aluno se encontra).

Educação Física 20/03/19 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: Alunos irão manusear
os bambolês livremente, após isso cada um demonstrará o
que descobriu e passará aos outros alunos.

15/03/19
Utilizar procedimentos e capacidades  leitoras envolvidas no ato de ler para saber sobre o
tema.

14/03/19
A importância da parceria entre pais e escola para o bom rendimento escolar dos �lhos.

13/03/19
Despertar prazer pela leitura Matemática - Incentivarem os alunos a resolverem as
atividades por cálculos mental,explicando que estimar e calcular o valor aproximado. Ler
e escrever - H O3 - Identi�car as características do gênero crônica, mobilizando
conhecimentos sobre o gênero ,tema e assunto principal.

12/ 03/19
Despertar prazer pela leitura-  Emai- Organizar grupos de três  ,veri�car se percebem que
as �chas são organizadas  em  numeros de um algarismo(as unidades .dezenas.
centenas,unidades de milhar).Livro didatico (Port). Participação em leitura
jogralizada,interação oral em atividade em grupo. 
 
 
 

11/03/19
Despertar prazer pela leitura, H  O2Reconhecer o tema de uma crônica  com base em sua
compreensâo global.- Emai - Propor a composição de nûmeros a partir de �chas que

sobrepõem para que os alunos percebam a diferença entre numeraçâo falada e escrita. 
 

Educação Física 13/03/19 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.

Educação Física 27/02/19 EC: Jogo de Xadrez, jogo da
memória, tabuada

Educação Física 25/02/19 ES/EA: pega pega na linha, pega
pega corrente, pega pega americano

Educação Física 20/02/19 ES/EC: elefantinho colorido, mãe
da rua, pega pega gelo, alerta

Educação Física 18/02/19 ES/EA: pega pega aviãozinho, pega
pega ajuda, pega corrente, pega pega alto

Educação Física 13/02/19 ES/EC: Nunca três, briga de galo,
elefantinho colorido, pedra papel tesoura



Educação Física 11/02/19 ES/EA: Espelho humano, telefone
sem �o, gato e rato, pega fruta

Arte 25-01/03/19 Conteúdo *Gramática das cores Primárias
Secundárias *Linguagem visual das histórias em quadrinhos
Balões Onomatopeias e o gra�smo *Carnaval Máscaras e o
samba enredo . Expressões �sionômicas Persona( criação)
HABILIDADE 1_Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.) e escrever aspectos constitutivos da
fonte visual utilizada. 2_Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo,
fotogra�a etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais, utilizando estratégias para dar conta de sua
própria aprendizagem. 3_Reconhecer e experimentar, em
projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas e acessar diferentes fontes de
informação. 4_ Explorar, conhecer, fruir e analisar,
criticamente, práticas e produções artísticas e culturais do
seu entorno social e de diversas sociedades, em distintos
tempos e contextos ,para reconhecer e dialogar com as
diversidades.

20/02/2019
1- Despertar prazer para leitura,, Iniciando conversa fazendo perguntas alguém faz
coleção de �gurinhas explorar as situações ,

19/02/2019

1 - Despertar o prazer pela leitura ,43- Desa�os uso cálculos mental,34- Reconhecer a
estrutura do gênero fábula.

18/02/2019
Despertar prazer pela leitura, 23 - elaborar  os combinados através roda de conversa  , 40 
conto rapu nzel reescrita �nal do conto a partir; Emai; atividade 1.2 compreender e
utilizar as regras do sistema de numeração.

15/02/2019
1- Despertar prazer pela leitura,  
-14 - curiosidades, informativas

14/02/2019
1´Despertar o prazer pela leitura, 18- textos escrito pela sua autoria, 23- situações
problemas. 
 

13/02/2019
! - Despertar prazer pela leitura - 19- ditado de números,20- ler e ordenar números até a
ordem de dezenas de milhar.

12/02/2017
1- Despertar prazer pela leitura, 17- Leitura e escrita reescrita de um conto, correção da
lição realizada na lousa

11/02/2019
1-Despertar o prazer pela leitura reconhecer o gênero fábula. - roda da conversa-
participar de situações oral  e



RECURSOS

2

26\o6\19
 Revista recreio - L.D

25\06\19
Conselho de classes e series

24\06\19
Conselho de classe e series

21\o6\19

Ponto facultativo

20\06\19
Feriado

1

19\06\19 Leitura on line ler e escrever- coletânea de
atividades- Emai- volume I

Leitura - on line- sala de leitura- Emai - volume , Pátio formatura - Proerd.

17\06\19
Leitura on line- EMAI  Volume I,  Ler escrever  - Coletânea de atividades sala de
informática.

Educação Física
26/06/19 
Quadra, bola , corda e cones

Educação Física
24/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
19/06/19 
Quadra,

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


Educação Física
17/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
12/06/19 
Quadra e som

Educação Física
10/06/19 
Quadra e som

14\06\19
Festa junina realizar na quadra , para apresentação

13\o6\19
Livro literários, L.D. matemática.

12\06\19
Livros literários L.D. português , Emai - volume I.

11\06119
Livro literário- Ler e escrever- coleânea de atividades- Emai - volume I

10\06\19
Livro literário- Emai volume I- Sala de informática,

07\06\19
Revista ciência hoje, Emai- volume I, ler e escrever coletânea de atividades.

06\0519
Livro literário, Livro da escola para o mundo- projetos- sala de leitura.

05\06\19
Livro literário- Livros empréstimos sala de leitura- Emai -volumeI- L,D -português.

04\06\19
Livro literário, Ler e escrever - coletânea do aluno- Emai volume I

03|06|19
lLivro literário - Emai volume I- Sala de informatica.

Educação Física
05/06/19 
Quadra, som

Educação Física
03/06/19 
Quadra, bolas azuis pequenas

31\05\19
Revista ciência hoje, Emai- volume I.



30\05\19
Livro literário-l Livro projetos integradores-Emai - ler escrever.

29\05\19
Livro literário , Emai- volume I, Sala de leitura.

28\05\19
Livro literário, Emai- volume I, ler e escrever coletânea de atividades -L.D. matematica.

27|05|19 Livro literário, Ler e escrever- - coletânea de
atividades- sala de informàtica

24\05\19
Gibis - Cebolinha, Mônica, etc. caderno aplicação dos alunos- ler e escrever- coletânea de
atividades e caderno.

23\05\19
Livro literário- caderno de aplicação dos alunos.

22\05\19
livro literàrio, Emai - volume I

21\05\19
Livro literário, caderno da aplicação AAP.

20\05\19

Livro literàrio, ler e escrever - coletànea de atividades, Emai -moldes de diversas formas
geomètricas.

17\05\19
Revistas recreio, Emai volumeI, �cha sobrepostas.

Educação Física
29/05/19 
Sala de aula.

Educação Física
27/05/19 
Quadra, bolas azuis pequenas, corda.

Educação Física
22/05/19 
Quadra, bolas azuis pequenas

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

16\05\19
Livro literário, Ler e escrever coletânea de atividades, Emai volume I

15|)5|19
Livros literários, ler e escrever , coletânea de atividades,EMAI , VOLUME l, Sala de leitura.



14\05\19
Livro literário-  EMAI-  VOLUME I,  L,D, PORTUGUÊS.,

13\05\19
livro literário , ler e escrever Coletânea de atividades , sala de informática.

10\05\19
aulas suspensa devido a manutenção caixa da água.

09\0519
Livro literária, coletânea de atividades, sul�te. lápis de cor tesoura.

08\05\19
Livros literários apresentação, dos alunos, livro de projetos,sala de leitura.

07\05\19- Livro literários, Emai volume I. ler e escrever coletanea de atividades.

06\05\19
Livro  literários, sala de informática,

03\05\19
M.M.R- Gestão em foco

02\05\19
conselho de classes e séries

01\05\19
Feriado

30\04\19
Livro literário de capitulos, livro didático,  de português, EMAI- Volume l.

29\04\19
Livro literário de capitulos, folha almaço, lousa giz , lápis, borracha, sala de informática.

26\04\19 revista ciência hoje
Folha sul�te, lousa giz, làpis borracha

25\04\219
,Livros literário de capitulos, ler e escrever coletânea de atividades, Emai- volume l.

Educação Física
15/05/19 
Quadra, corda, bola, cone

24\04\19
Livro literário de capitulos, sala de leitura, Ler e escrever- coletânea de atividades.

Educação Física
13/05/19 
Quadra e bolas



Educação Física
08/05/19 
Quadra e bolas

Educação Física
06/05/19 
Quadra, bolas

Educação Física
24/04/19 
Quadra, bola e �ta

22\04\19 Atravès on- line -leitura realizada pelo professor, livro didatico, sala de
informatica.

23\04\2019 - Livro de literário, Emai volume l, Ler e escrever - coletânea de atividades e
caderno registro.

18\04\19  Livro de capìtulo,  leiura , texto informativo on line,sul�te, lousa.

17\04\19
Livro de història (uso de capitulo)  Emai volume l, ler escrever coletânea atividade ,
caderno.

16\04\1
Livro de història( uso de capìtulo) Ler escrever - coletânea de atividades do aluno, Emai
,volume l

15\04\1
Livro de história ( uso de capitulo ) folha sul�te , lousa ,

12\04\19
Gibis( cascão, cebolinha,mônica,)Emai- Atividades impressas em folha, lápis e borracha.

11/04/19 
Livro de història , Ler escrever ,Livro didàtico,�chas do anexo.

10\04\19
Livro de història, Emai . - volume l Sala de leitura.

o9|04|19
Livro de història  ,Livro didàtico de português,Emai - volume  

08\04\19
Livro de història , lousa, coletânea de atividades.

o4\04\19
Livro de contos, sala multi uso ( palestra)- lousa ,livro didático de matemática,(correção).

05\04\19
Lousa , papel,,tesoura,lápis de cor

Educação Física



17/04/19 
Quadra, bola 
 

Educação Física
15/04/19 
Quadra, bola 
 

Educação Física
10/04/19 
Quadra, bola

Educação Física
08/04/19 
Quadra e bola

03\04\1
Livros de contos de fadas ,Emai - volume l, Ler e escrever, coletânea de atividades.

02\04\19
Livro de contos de fadas, Ler e escrever ,lousa folha de sul�te, Emai- volume l.

01\04\19
Livro de contos de fadas (Ana Maria Machado). Emai - volume l, formas geometricas
anexo2. livro didático de português.

29\03\

Revista ciência hoje, ler e escrever ,livro, caderno ,lousa.

28/03/2019 Livro contos de fadas, Emai, v
volume 1, recorte do anexo 2 .

27\03\19
Grupos, exemplar da revista ciência hoje, folha sul�te.

26\03\1
Leitura - on line, revista ciência hoje exemplar mais recente ,lousa.

25\03\19
Leitura - on-line, Livro do Emai, lousa

Educação Física
03/04/19 
Quadra, corda individual e cone

Educação Física
01/04/19 
Quadra, corda individual e cone

Gibis ( mônica,cascão, cebolinha) , xerox da avaliação livro de
ciência.

21\03\19



folha de sul�te- xerox- da avaliaçã

Educação Física
27/03/19 
Quadra, corda individual  
 

Educação Física
25/03/19 
Quadra, corda individual 
 

20\03\19
Uso data show para realização da prova

19\03\19
Uso data show para realização da prova.

18\03\19
Uso data show para realização da prova.

Educação Física 20/03/19 Quadra e bambolê

Educação Física 18/03/19 Quadra, bambolê

14/03/1
Reunião 10:30 h.

13/03/19
ler e escrever atividade 3, livro didático matemática , lousa para correção.

12/03/19
Emai - �chas-anexo 1, livro didatico,lousa ,giz.

11/03/19
Livro ler escrever, Emai- recorte das �chas anexo 1.

Educação Física 13/03/19 Quadra, bambolê.

Educação Física 11/03/19 Quadra

Educação Física 27/02/19 Sala 7

Educação Física 25/02/19 Quadra

Educação Física 20/02/19 Quadra, bola

Educação Física 18/02/19 Quadra

Educação Física 13/02/19 Quadra

Educação Física 11/02/19 Quadra



livro didático caderno de desenho canetinha lápis de cor giz
de cêra criatividade brilho brocal lantejolas

19/02/2019
caderno,lousa

18/02/2019
uso de cartolinas, sul�te,lápis de cor, livro ler e escrever de contos,EMAI VOLUME 1

15\ 02\2019
14- revistas saiba mais, sul�te ,lápis de cor.

14/02/2019
Lousa,giz caderno de atividades.

13/02/2019
Folha sul�te contando o quadro numerico.

12/02/2017
Folha de almaço, giz,lousa

11/02/2019
Lápis , lousa giz,livro ler escrever de textos

OBSERVAÇÕES

12\06\19
A rotina nesse dia foi acrescentada assembleia- Como realizo minhas lições de casa.

10\06\19 - Inicio ensaio da quadrilha 4 e 5 anos,
Recuperação continua o aluno Vinicius - alfabetizaçao´lista dos nomes alunos da sala, uso
do alfabeto movel.

29\O5\19-
Sala de leitura será realizada todas as quinta - feira , não nas quarta- feira.

27\05\19
Recuperação contìnua - Aluno Vinicius - Alfabetização - sala de informàtica através do
teclado o aluno faz uso para realizar ativadades como colocar senha para jogos dragon
learn,.

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


PRECISA ATUALIZAR. Planejamento antes das aulas.

06\05|19
Recuperação continua, jogos envolvendo afabetização , alunos Vinicius, Nicole.

22/04/19_ aguardando preenchimento da semana

18/04/19_ Qual o conto que foi utilizado na reescrita?

12/04/2019 _ faltou preencher o campo estratégias

09\o4\19
Recuperação continua - quadro de nùmeros (completar o quadro os nùmero de falta 1
à99).

Aguardando preenchimento
de 05/05 e semana de 08 a 12/04

04/04/19 preencher estratégias e recursos do dia 04/04

29/03 preencher as estratégias de matemática

Recuperação contínua
Nome próprio, lista nomes da classe.

Especi�car as atividades de recuperação paralela no espaço
de observações

26/02/2019 Plano de aula não preenchido para observação.

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


※※※※※※


