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HABILIDADES E CONTEÚDOS

17/06/2019
 L.P Leitura inicial As Aventura de Pedro Malasartes. Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes L.P_ Monstro dentro da gente.  Habilidade: Localização
de informações de localizar informações explicitas em textos.    MAT: _ Situação
problema Habilidade:  Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os
signi�cados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades,
utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa.  

Educação Física
26/06/19 
Gincanas e brincadeiras

Educação Física
25/06/19 
Gincanas

Educação Física
19/06/19 
Gincanas

Educação Física
18/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
12/06/19 
Ensaio para festa junina

https://padlet.com/mampraster/w5l2k1lsvn9i
https://padlet.com/mampraster
https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


Educação Física
11/06/19 
Ensaio para festa junina

14/06/2019
L.P Leitura inicial as aventuras de Pedro Masartes   Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P  Reconstrução do sentido do texto literário
Habilidade:  Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos grá�cos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).  MAT: _ Situação Problema Habilidade:  Utilizar diferentes procedimentos
de cálculo mental e escrito para resolver problemas signi�cativos envolvendo adição e
subtração com números naturais. Construir e utilizar fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental ou escrito.  APRESENTAÇÃO  FESTA JUNINA 

13/06/2019
 L.P Leitura inicial As aventura de Pedro Masartes  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P  Reconstrução do sentido do texto literário
Habilidade:  Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos grá�cos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).  Matemática Plano de ação  Emai 2º ano Volume 2 Habilidade:  calcular o
resultado de uma adição ou de uma subtração. •. Resolver problema do campo
multiplicativo envolvendo o signi�cado de con�guração retangular. • Utilizar sinais
convencionais (x, :, =) na escrita de operações de multiplicação e divisão.    Plano de Ação
projeto história que o povo conta. Continuidade Vídeo Mazzaropi-As Aventuras de Pedro
Malasartes Habilidade: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4xVo7OTdY                         
  

12/06/2019
L.P Leitura inicial As aventuras de Pedro Malasartes. Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Leitura: controle o Jogo. Habilidade: Técnica

Controle o Jogo: Com a técnica "Controle o jogo o professor promove a prática da
habilidade de leitura dentro de sala de aula. Ela tem como objetivo engajar todos os alunos
sem deixar ninguém para trás, criando também um ambiente de altas expectativas de
aprendizagem. Mesmo sendo uma técnica de leitura ela pode ser usada em qualquer
disciplina  MAT: _ Situação Problema Habilidade:  Utilizar diferentes procedimentos de
cálculo mental e escrito para resolver problemas signi�cativos envolvendo adição e
subtração com números naturais. Identi�car regularidades em sequências ordenadas de
números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um
mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos
faltantes ou seguintes.  Lição de casa L.P. Livro Didático Substantivo Habilidade: 
Identi�car e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito,
predicado, objeto direto.             

11/06/2019
L.P Leitura inicial As aventuras de Pedro Malasartes Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Plano de ação ler e escrever do 2º ano Ortogra�a
atividade  Escrita do aluno. ·         Habilidade: Construir conhecimentos sobre o
funcionamento do sistema de escrita alfabético. ·         Recuperação continua Silábico
Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque, Maria Jaislany. ·         Correção
lição de casa.  Mat: Informática  Dragonleam.:Navegação o�cial  03 – 23 de junho 2019
dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com
mais e�ciência.  

10/06/2019
L.P Leitura inicial As Aventura de Pedro Malasartes. Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes L.P_ Variação linguística  Habilidade   respeitar a
variação linguística como característica de uso da língua por diferentes grupos regionais
ou diferentes camadas sociais, rejeitando preconceitos linguísticos. L.P_ Da Escola Para o
Mundo Projeto integradores Projeto 1 Expedição ao Parque Indígena do Xingu.  Habilidade
identi�car funções socio comunicativa de diferentes gêneros textuais  
MAT: _ Probabilidade e estatística Habilidade_    Identi�car, em eventos familiares
aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores
chances de ocorrência.  Para casa Matemática: Resolvendo problema Habilidade; resolver
e elaborar problemas de adição e subtração com os signi�cados de juntar, acrescentar,

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4xVo7OTdY


separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de
cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa.    

07/06/2019
 L.P Leitura inicial  as aventuras de Pedro Malasartes ( Malasartes no Céu )   Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P_ 04 Projeto: Quem
reescreve um conto, aumenta um tanto Etapa 6 – Atividade 6A – leitura pelo professor de
um conto desconhecido Habilidade: _04 Reescrever o �nal de um conto desconhecido
fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas.    
Matemática: situação Problema Habilidade: Utilizar diferentes procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver problemas signi�cativos envolvendo adição e subtração
com números naturais. L.P Leitura   
Para casa Matemática: Resolvendo problema Habilidade; resolver e elaborar problemas de
adição e subtração com os signi�cados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e
completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo
mental e estimativa.    

06/06/2019
 L.P Leitura inicial As aventura de Pedro Masartes (O sonho de Queijo)  Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Leitura: controle o Jogo.
Habilidade: Técnica Controle o Jogo: Com a técnica "Controle o jogo o professor promove
a prática da habilidade de leitura dentro de sala de aula. Ela tem como objetivo engajar
todos os alunos sem deixar ninguém para trás, criando também um ambiente de altas
expectativas de aprendizagem. Mesmo sendo uma técnica de leitura ela pode ser usada
em qualquer disciplina  Matemática Plano de ação  Emai 2º ano Volume 2 Habilidade: 
calcular o resultado de uma adição ou de uma subtração. •. Resolver problema do campo
multiplicativo envolvendo o signi�cado de con�guração retangular. • Utilizar sinais
convencionais (x, :, =) na escrita de operações de multiplicação e divisão.    Plano de Ação
projeto história que o povo conta.  
Vídeo Mazzaropi-As Aventuras de Pedro Malasartes Habilidade:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4xVo7OTdY                    

05/06/2019

L.P Leitura inicial  As aventuras de Pedro Malasartes Os fardo de ouro  Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.   
 Interdisciplinar: Capitulo 03 Descobrir Paisagens Habilidade: Identi�car características
da Terra (como seu formato esférico, a presença de água e solo, etc.) com base na
observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta
(mapas, globos, fotogra�as, etc.). 
MAT: _17 EMAI sequência 16 atividades 16.3 e 16.4 Habilidade_   17 Resolver problema que
envolva a compreensão de medidas de massa mais usuais (grama, quilograma).   Lição de
casa L.P. Livro Didático Substantivo Habilidade:  Identi�car e diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.     

04/06/2019
 L.P Leitura inicial As aventuras de Pedro Malasartes  A arvore de Santo Antonio  
Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Plano de ação ler e
escrever do 2º ano Ortogra�a atividade 04 – Escrita do aluno. ·         Habilidade: Construir
conhecimentos sobre o funcionamento do sistema de escrita alfabético. ·       
 Recuperação continua Silábico Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque,
Maria Jaislany. ·         Correção lição de casa.  Mat: Informática  Dragonleam.:Navegação
o�cial  03 – 23 de junho 2019 dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com
números e fazer contas com mais e�ciência.  

03/04/2019
L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes L.P_ Livro Didático A concordância entre as palavras na
frase gênero e números   Habilidade Identi�car, em textos, adjetivos e sua função de
atribuição de propriedades aos substantivos. L.P_ Da Escola Para o Mundo Projeto
integradores Projeto 1 Expedição ao Parque Indígena do Xingu.  Habilidade identi�car
funções socio comunicativa de diferentes gêneros textuais MAT: _17 EMAI sequência 16
atividades 16.1 e 16.2 Habilidade_   17 Resolver problema que envolva a compreensão de
medidas de massa mais usuais (grama, quilograma).  Correção Lição de casa.   
Para casa Matemática: Resolvendo problema Habilidade; resolver e elaborar problemas de
adição e subtração com os signi�cados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4xVo7OTdY


completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo
mental e estimativa.                        

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

Educação Física
04/06/19 
Introdução ao Voleibol: posição das mãos.

31/02/2019
L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta
um tanto Etapa 5 – Atividade 5B – Revisão em Duplas Habilidade: _04 Reescrever o �nal
de um conto conhecido fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas.  
Matemática: situação Problema Habilidade: Utilizar diferentes procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver problemas signi�cativos envolvendo adição e subtração
com números naturais. L.P Brincadeira utilizando sons da Letras. habilidade de segmentar
palavras em sílabas, aglutinar sílabas para formar palavras e reconhecer que determinadas
sílabas formam palavras.  Para casa Matemática: Resolvendo problema Habilidade;
resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os signi�cados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes
estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa.    

30/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  Interdisciplinar: Capitulo 03 Descobrir Paisagens
Habilidade: Identi�car características da Terra (como seu formato esférico, a presença de
água e solo, etc.) com base na observação, manipulação e comparação de diferentes

formas de representação do planeta (mapas, globos, fotogra�as, etc.). L.P Leitura: controle
o Jogo. Habilidade: Técnica Controle o Jogo: Com a técnica "Controle o jogo o professor
promove a prática da habilidade de leitura dentro de sala de aula. Ela tem como objetivo
engajar todos os alunos sem deixar ninguém para trás, criando também um ambiente de
altas expectativas de aprendizagem. Mesmo sendo uma técnica de leitura ela pode ser
usada em qualquer disciplina  Matemática Plano de ação  Emai 2º ano Volume 2
Habilidade:  calcular o resultado de uma adição ou de uma subtração. •. Resolver problema
do campo multiplicativo envolvendo o signi�cado de con�guração retangular. • Utilizar
sinais convencionais (x, :, =) na escrita de operações de multiplicação e divisão.   L.P
Correção Lição de casa.                   

29/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  Plano de Ação projeto história que o povo conta.
Habilidade: de leitura e escrita Continuidade do texto meu Bisavó e a Dentadura.   
Matemática;  Calculo de resultados de multiplicação por meio estrategia pessoal. 
Habilidade: Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2,3,4,5 e 10) com os
signi�cados de adição de parcelas iguais e elementos acrescentados em disposição
retangular, utilizado diferentes estrategias de cálculos e registros  

28/05/2019
  L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Plano de ação ler e escrever do 2º ano Ortogra�a
atividade 04 – Escrita do aluno. ·         Habilidade: Construir conhecimentos sobre o
funcionamento do sistema de escrita alfabético. ·         Recuperação continua Silábico
Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque, Maria Jaislany. ·         Correção
lição de casa.  Mat: Informática  Dragonleam.: dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a
lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.        

27/05/2019
L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam



ser cidadãos autônomos e felizes L.P_11 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os
animais pequenos. Continuidade: Atividade 6B – Planejamento, plani�cação e
textualização de um verbete de enciclopédia infantil em duplas e quartetos  Habilidade 11
Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal de jardim a partir de dois textos
que trazem informações a respeito, com características do gênero. L.P_ Da Escola Para o
Mundo Projeto integradores Projeto 1 Expedição ao Parque Indígena do Xingu.  Habilidade
identi�car funções socio comunicativa de diferentes gêneros textuais MAT: _17 EMAI
sequência 16 atividades 16.1 e 16.2 Habilidade_   17 Resolver problema que envolva a
compreensão de medidas de massa mais usuais (grama, quilograma).  Correção Lição de
casa.  Para casa Matemática: Resolvendo problema Habilidade; resolver e elaborar
problemas de adição e subtração com os signi�cados de juntar, acrescentar, separar,
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo,
incluindo cálculo mental e estimativa.  

Educação Física
29/05/19 
Brincadeiras.

Educação Física
28/05/19 
Brincadeiras.

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

Educação Física
21/05/19 
Introdução ao Voleibol: posição das mãos.

24/05/2019

 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  Matemática Prova AAP  
 L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Etapa 5 – Revisão dos
textos escritos pelos alunos Habilidade: _04 Reescrever o �nal de um conto conhecido
fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas.  

23/05/2019
L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_ Avaliação da AAP    
Plano de ação matemática Emai 2º ano Volume 2 Habilidade:  calcular o resultado de uma
adição ou de uma subtração. •. Resolver problema do campo multiplicativo envolvendo o
signi�cado de con�guração retangular. • Utilizar sinais convencionais (x, :, =) na escrita de
operações de multiplicação e divisão.                    

22/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.   
L.P Plano de Ação projeto história que o povo conta. Habilidade: de leitura e escrita  MAT:
_18 EMAI sequência 15 atividades 15.3 e 15.4 Habilidade_   18 Identi�car número de
vértices, face e arestas de poliedros.       

21/05/2019
L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Plano de ação ler e escrever texto conhecidos de
memória ajustando o oral ao escrito. ·         Habilidade: Construir conhecimentos sobre o
funcionamento do sistema de escrita alfabético. Recuperação continua Silábico Alfabético
com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque, Maria Jaislany.  Mat: Informática 
Dragonleam.: dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e
fazer contas com mais e�ciência.        



20/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes L.P_11 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os
animais pequenos. Atividade 6 B – Planejamento, plani�cação e textualização de um
verbete de enciclopédia infantil em duplas e quartetos  Habilidade 11 Produzir verbete de
enciclopédia infantil de um animal de jardim a partir de dois textos que trazem
informações a respeito, com características do gênero. L.P_ Da Escola Para o Mundo
Projeto integradores Projeto 1 Expedição ao Parque Indígena do Xingu.  Habilidade
identi�car funções socio comunicativa de diferentes gêneros textuais MAT: _18 EMAI
sequência 15 atividades 15.1 e 15.2
Habilidade_  18 Identi�car número de vértices, faces e arestas de poliedros. 

17/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta
um tanto Continuidade: Atividade 4A – Releitura e reconto para planejamento do texto
que será produzido Habilidade: _04 Reescrever o �nal de um conto conhecido fazendo
uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas. MAT: _9 EMAI sequência 14
atividades 14.5 Habilidade_ 09 Calcular o resultado de adições ou subtrações recorrendo
aos fatos básicos e a algumas regularidades ou propriedades. Mat:  Jogos em situações
problema envolvendo as quatro operações.   . Habilidade:   Os jogos são grandes aliados no
ensino da Matemática, pois permitem que os alunos pratiquem os conteúdos de forma
interativa, além proporcionar o desenvolvimento do raciocínio.  

16/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_ 03 Pontuação Etapa 3 Atividade 3B – Revisão
coletiva de um texto reescrito pelas duplas Habilidade: Analisar o uso dos sinais de
pontuação, reconhecendo sua importância para a construção e compreensão de um texto.
L.P._ 03 Ortogra�a Atividade Retomando atividade 2 DITADO INTERATIVO Habilidade_
ler e escrever música (do ponto de vista da ortogra�a Interdisciplinar; os lugares da
cidade Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural

e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográ�ca.
Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em
diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região
em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e
discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. Idêntica
os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus signi�cados. Idêntica os
registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo
os critérios que explicam a escolha desses nomes.  Plano de ação matemática  Plano de
ação Emai 2º ano Volume 2 Habilidade:  calcular o resultado de uma adição ou de uma
subtração. •. Resolver problema do campo multiplicativo envolvendo o signi�cado de
con�guração retangular. • Utilizar sinais convencionais (x, :, =) na escrita de operações de
multiplicação e divisão.              

15/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P Plano de Ação projeto história que o povo conta. Habilidade:  habilidades de leitura e
escrita. MAT: _9 EMAI sequência 14 atividades 14.3 e 14.4 Habilidade_ 09 Calcular o
resultado de adições ou subtrações recorrendo aos fatos básicos e a algumas
regularidades ou propriedades.         

14/05/2019
 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Plano de ação ler e escrever texto conhecidos de
memória ajustando o oral ao escrito. ·         Habilidade: Construir conhecimentos sobre o
funcionamento do sistema de escrita alfabético. Recuperação continua Silábico Alfabético
com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque, Maria Jaislany.  Mat: Informática 
Dragonleam.: dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e
fazer contas com mais e�ciência.        

13/05/2019



 L.P Leitura inicial Mariana e o lobo mall  Paulo Rangel Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes L.P_11 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os
animais pequenos. Atividade 6A – Ler para saber mais, em duplas e quartetos, sobre
alguns animais de jardim – texto de divulgação cientí�ca.  Habilidade 11 Produzir verbete
de enciclopédia infantil de um animal de jardim a partir de dois textos que trazem
informações a respeito, com características do gênero. L.P_11 Continuidade Projeto
didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos. Atividade 6A – Ler para saber
mais, em duplas e quartetos, sobre alguns animais de jardim – texto de divulgação
cientí�ca.  Habilidade 11 Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal de jardim
a partir de dois textos que trazem informações a respeito, com características do gênero.
MAT: _9 EMAI sequência 14 atividades 14.1 e 14.2 Habilidade_ 09 Calcular o resultado de
adições ou subtrações recorrendo aos fatos básicos e a algumas regularidades ou
propriedades.

10/05/2019
 L.P Leitura inicial O Coronel Teodorico (Monteiro Lobato) Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta
um tanto Atividade 4A – Releitura e reconto para planejamento do texto que será
produzido Habilidade: _04 Reescrever o �nal de um conto conhecido fazendo uso da
linguagem escrita própria dos contos de fadas. MAT: _15 EMAI sequência 13 atividades
13.5 Habilidade_ 15 Identi�car similaridades e diferenças entre cubos e quadrados,
paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos. Mat:  Jogos em situações problema
envolvendo as quatro operações.   . Habilidade:   Os jogos são grandes aliados no ensino da
Matemática, pois permitem que os alunos pratiquem os conteúdos de forma interativa,
além proporcionar o desenvolvimento do raciocínio.  

09/05/2019
L.P Leitura inicial O Caminho do Pica-Pau Amarelo.   (Monteiro Lobato) Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_ 03 Pontuação Etapa 3
continuidades Reescrita e revisão com foco na pontuação Atividade 3A – reescrita em
duplas Habilidade: Analisar o uso dos sinais de pontuação, reconhecendo sua importância
para a construção e compreensão de um texto. L.P._ 03 Ortogra�a Atividade
continuidades 3A – Elaboração de cartaz Habilidade_ ler e escrever música (do ponto de

vista da ortogra�a  Interdisciplinar; os lugares da cidade Habilidade: Idêntica, em seus
lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes
origens. Idêntica e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes
tipos de representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de
diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio
da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade ou região em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e
culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que
assim sejam considerados. Idêntica os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus signi�cados. Idêntica os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.  MAT: _15 EMAI sequência 13 atividades 13.3 e 13.4 Habilidade_ 15 Identi�car
similaridades e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos,
pirâmides e triângulos.                

08/05/2019
  L.P Leitura inicial Revelações (Monteiro Lobato)  Habilidade: Conhecimentos, valorizando
a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos
autônomos e felizes . Interdisciplinar; os lugares da cidade Habilidade: Idêntica, em seus
lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes
origens. Idêntica e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes
tipos de representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de
diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio
da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade ou região em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e
culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que
assim sejam considerados. Idêntica os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus signi�cados. Idêntica os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.  MAT: _15 EMAI sequência 13 atividades 13.1 e 13.2 Habilidade_  15 Identi�car
similaridades e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos,
pirâmides e triângulos.                 

07/05/2019
 L.P Leitura inicial O Gigante de cartola.   (Monteiro Lobato) Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam



ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Livro Didático. Produção de Texto. Habilidade:
Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto. Inferir o sentido de
palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do
texto.   Recuperação continua Silábico Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira,
Isaque, Maria Jaislany.  Mat: Informática  Dragonleam.: Competição dragonlearn.com.br
Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.        

06/05/2019
 L.P Leitura inicial  O Ninho do beija- �or (Monteiro Lobato) Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes L.P_9 Continuidade Projeto didático:  Jardim, um mundo
para os animais pequenos. Atividade 5B – Passando a limpo o verbete de enciclopédia para
a�xar no mura. Habilidade 09 Localizar informação explícita em texto informativo sobre
animais de jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim
L.P_9 Continuidade Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos.
Continuidade; Atividade 5B – Passando a limpo o verbete de enciclopédia para a�xar no
mural 
 Habilidade 09 Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de
jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim MAT: _12
EMAI sequência 12 atividades 12.4 e 12.5 Habilidade_ 12 Calcular o resultado de
multiplicações ou divisões, recorrendo aos fatos básicos e a algumas regularidades ou
propriedades  

30/04/2019
 Port_Leitura inicial O ford escangalhado (Monteiro Lobato)  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Livro Didático. Continuidade. Palavras em jogo sons
nasais: Silabas com âo Habilidade: Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão
do texto. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base
no contexto da frase ou do texto.   Recuperação continua Silábico Alfabético com os
alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque, Maria Jaislany.  Mat: Informática  Dragonleam.:
Competição dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e fazer
contas com mais e�ciência.                            

29/04/2019

Port; Leitura inicial A estante dos remédios. (Monteiro Lobato)  Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_9 Projeto didático: 
Jardim, um mundo para os animais pequenos. Atividade 5B – Passando a limpo o verbete
de enciclopédia para a�xar no mura. Habilidade 09 Localizar informação explícita em
texto informativo sobre animais de jardim e informação implícita em texto informativo
sobre animais de jardim L.P_9 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais
pequenos. Continuidade; Atividade 5B – Passando a limpo o verbete de enciclopédia para
a�xar no mural 
 Habilidade 09 Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de
jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim MAT: _12
EMAI sequência 12 atividades 12.2 e 12.3 Habilidade_ 12 Calcular o resultado de
multiplicações ou divisões, recorrendo aos fatos básicos e a algumas regularidades ou
propriedades  

Educação Física
15/05/19 
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares (Conhecimento do Corpo) (Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos)  
Resgate das brincadeiras de rua

Educação Física
14/05/19 
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares (Conhecimento do Corpo) (Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos)  
Resgate das brincadeiras de rua

Educação Física
08/05/19 
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares (Conhecimento do Corpo) (Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos) 
 



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

Educação Física
24/04/19 
 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) 

26/04/2019
 L.P Leitura inicial  A travessia das salas (Monteiro Lobato)  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade Etapa 4
Reescrita em duplas
Habilidade: _04 Reescrever o �nal de um conto conhecido fazendo uso da linguagem
escrita própria dos contos de fadas  
MAT:_12 EMAI sequência 12 atividades 
12.1 
 | Habilidade_ 12 Calcular o resultado de multiplicações ou divisões, recorrendo aos fatos
básicos e a algumas regularidades ou propriedades
Mat:  Jogos em situações problema envolvendo as quatro operações.   
. Habilidade:   Os jogos são grandes aliados no ensino da Matemática, pois permitem que
os alunos pratiquem os conteúdos de forma interativa, além proporcionar o
desenvolvimento do raciocínio.

25/04/2019
L.P Leitura inicial Juquinha conta sua História.   (Monteiro Lobato) Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
L.P_ 03 Pontuação Etapa 3 Reescrita e revisão com foco na pontuação
Atividade 3A – reescrita em duplas
Habilidade: Analisar o uso dos sinais de pontuação, reconhecendo sua importância para a
construção e compreensão de um texto. 
L.P._ 03 Ortogra�a Atividade 3A – Elaboração de cartaz
Habilidade_ ler e escrever música (do ponto de vista da ortogra�a
 
 Interdisciplinar; Os lugares da cidade Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e
interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da
consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade ou região em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais
de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim
sejam considerados. Idêntica os marcos históricos do lugar em que vive e compreender
seus signi�cados. Idêntica os registros de memória na cidade (nomes de ruas,
monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.  Mat: _ 10 EMAI sequência 10 atividades 11.4 e 11.5 Habilidade_ 10 Estabelecer
relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano.

24/04/2019
L.P Leitura inicial  A família do major Apolinário  (Monteiro Lobato) Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
Interdisciplinar; Os lugares da cidade Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e
interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da
consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade ou região em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais



de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim
sejam
considerados. Idêntica os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus
signi�cados. Idêntica os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes  
MAT:_12 EMAI sequência 11 atividades 
11.2 e 11.3
 Habilidade_ 12 Calcular o resultado de multiplicações ou divisões, recorrendo aos fatos
básicos e a algumas regularidades ou propriedades.   

23/04/2019
 Port_Leitura inicial Aventuras (Monteiro Lobato)  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Livro Didático. Palavras em jogo sons nasais: Silabas
com ão Habilidade: Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto. Inferir
o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da
frase ou do texto.   Recuperação continua Silábico Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn
Oliveira, Isaque, Maria Jaislany.  Mat: Informática  Dragonleam.: Competição
dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com
mais e�ciência.  

22/04/2019
 Port_Leitura inicial A viagem pelo jardim (Monteiro Lobato)  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_9  Projeto didático:  Jardim, um mundo para os
animais pequenos. Etapa 5  Revisão Coletiva da produção de um verbete.  5A –Revisão
coletiva de um texto. Habilidade 09 Localizar informação explícita em texto informativo
sobre animais de jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de
jardim L.P_9 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos.
Continuidade; Etapa 5 Revisão Coletiva da produção de um verbete.  5A –Revisão coletiva
de um texto. Habilidade 09 Localizar informação explícita em texto informativo sobre
animais de jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim
MAT:_10 EMAI sequência 10 atividades 10.5 Habilidade_ 10 Estabelecer relação entre
unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano. MAT:_12 EMAI sequência
11 atividades 11.1 Habilidade_ 12 Calcular o resultado de multiplicações ou divisões,
recorrendo aos fatos básicos e a algumas regularidades ou propriedades. MAT: Para casa

Comparação e ordenação Habilidade... Ler e escrever e comparar números naturais até a
ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em
língua materna.

18/04/2019
 L.P Leitura inicial Por causa do pinto sara.   (Monteiro Lobato)  Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. Interdisciplinar; Os lugares
da cidade Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição
cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográ�ca.
Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em
diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região
em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e
discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. Idêntica
os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus signi�cados. Idêntica os
registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo
os critérios que explicam a escolha desses nomes.   
Mat: _ 10 EMAI sequência 10 atividades 10.3 e 10.4 Habilidade_ 10 Estabelecer relação
entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano.                      

17/04/2019
 L.P Leitura inicial  A chave do tamanho (Monteiro Lobato) Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade Etapa 4
Reescrita em duplas
Habilidade: _04 Reescrever o �nal de um conto conhecido fazendo uso da linguagem
escrita própria dos contos de fadas 
  Mat: _ 10 EMAI sequência 10 atividades 10.1 e 10.2 Habilidade_ 10 Estabelecer relação
entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano.
 
 
 



15/04/2019
 Port_Leitura inicial continuidade Pinóquio História infantil Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_9 Continuidade Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos. Etapa
4 Produção de um verbete coletivo a partir de um texto de divulgação cientí�ca
Habilidade 09 Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de
jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim L.P_9 Projeto
didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos. Atividade 4ª  Habilidade 09 −
Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de jardim e informação
implícita em texto informativo sobre animais de jardim MAT:_10 EMAI sequência 9
atividades ,9.3 e 9.4 Habilidade_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia,
semana, mês, bimestre, semestre, ano.  
MAT: Para casa Comparação e ordenação Habilidade... Ler e escrever e comparar números
naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros
numéricos e em língua materna.   

12/04/2019
 L.P Leitura inicial continuidade fabula infantil Pinóquio   Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_ 03 Pontuação:  Atividade 2D – Revisão coletiva do texto e análise do conto “a bruxa
Da rua mufetar” Habilidade: Analisar o uso dos sinais de pontuação, reconhecendo sua
importância para a construção e compreensão de um texto. Continuidade  
L.P._ 03 Ortogra�a Etapa 2 Atividades de ortogra�a. Habilidade_ ler e escrever música (do
ponto de vista da ortogra�a)  
Matemática _ QUADRO NUMERICO (  https://www.youtube.com/watch?
v=GK9qxB2bCTk . Habilidade:  A proposta pedagógica neste material didático é
apresentar os jogos e as atividades de raciocínio lógico como uma metodologia para o
aprimoramento da aprendizagem L.P Leitura ao ar livres. " habilidades desenvolvidas em
ambiente externo permanecem com os estudantes e melhoram seu desempenho.

16/04/2019
 Port_Leitura inicial Por-do-sol de trombeta (Monteiro Lobato)  Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações

diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.   
L.P Sondagem 
Habilidade A avaliação diagnóstica é muito importante sim, pois será a partir da
di�culdade do "erro" do aluno que o professor terá possibilidade de pensar estrategias
para sanar os possíveis problemas encontrados 
Matemática_ 10 EMAI Sequência 9 atividades 9.5 e 9.6 Habilidade_ 10 10 Estabelecer
relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano.  
Recuperação continua Silábico Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque,
Maria Jaislany.   
M

11/04/2019
 L.P Leitura inicial  Fabula infantil Pinóquio  Habilidade: Conhecimentos, valorizando a
cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos
autônomos e felizes.  
L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade Etapa 3 ditado
ao professor de um dos contos Habilidade: _04 Reescrever o nal de um conto conhecido
fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas  
L.P_ Outras Linguagens Habilidade: Escutar com atenção perguntas e apresentação de
trabalhos de colegas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.  
Ciência: Plantas Carnívoras existem mesmo? Habilidade:  E essencial para compreender
anatomia vegetal e a relação forma-função das plantas. Mat: _ 10 EMAI sequência 9
atividades 9.1 e 9.2 Habilidade_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia,
semana, mês, bimestre, semestre, ano.  

10/04
 L.P Leitura inicial O mistério da professora Julieta ( X Lavanda e XI Bambu ) Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. Interdisciplinar; Os lugares
da cidade Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição
cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográ�ca.
Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em
diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região
em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e

https://www.youtube.com/watch?v=GK9qxB2bCTk


discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. Idêntica
os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus signi�cados. Idêntica os
registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo
os critérios que explicam a escolha desses nomes.  
Mat: _ 10 EMAI sequência 8 atividades 8.4 e 8.5 Habilidade_ 10 Estabelecer relação entre
unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano.  
L.P Lição de casa Leitura A princesa e a ervilha. Habilidade:   Acredita-se que a lição de
casa é e�caz quando o aluno entende que sua função é importante e lhe atribui
signi�cação. Ela deve exigir raciocínio, esforço e concentração. Através dela, o aluno pode
encarar desa�os pedagógicos fora do contexto escolar, seguir na direção da construção
de sua autonomia, estabelecer uma rotina de estudos e se organizar.  

09/04/2019
 Port_ Leitura inicial O Mistério da Professora Julieta. (IX –  Dentro da casa Lilás)  Autora
Socorro Acioli Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P Livro Didático. (Fabula) continuidade Habilidade: Inferir o tema e o assunto, com base
na compreensão do texto. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em
textos, com base no contexto da frase ou do texto.  
Matemática_ 10 EMAI Sequência 8 atividades 8.3  
Habilidade_ 10 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês,
bimestre, semestre, ano.  
Recuperação continua Silábico Alfabético  com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira, Isaque,
Maria Jaislany.   
Mat: Informática apresentar Dragonleam.: dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica,
trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.  

08/04/2019
 Port_Leitura inicial O Mistério da Professora Julieta. ( VII –  A mala preta) Autora Socorro
Acioli. Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando
situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_9 Continuidade Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos.
Atividade 3A – Leitura em duplas de um verbete de enciclopédia com anotações. 
Habilidade 09  Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de
jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim  
L.P_9 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos. Atividade 3B –

Jardim, um mundo para os animais pequenos.  Habilidade 09 H A − Localizar informação
explícita em texto informativo sobre animais de jardim e informação implícita em texto
informativo sobre animais de jardim MAT:_10 EMAI sequência 8 atividades ,8.1 e 8.2
Habilidade_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano. 
MAT: Para casa Situação problema Habilidade compreender a ideia de igualdade para
escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que
resultem na mesma soma ou diferença...  

Educação Física
17/04/19 
Locomoção, coordenação, equilíbrio

Educação Física
16/04/19 Locomoção, coordenação, equilíbrio

Educação Física
10/04/19 
 Ginástica Habilidades Motoras Básicas - Locomoção 

Educação Física
09/04/19 
 Ginástica Habilidades Motoras Básicas - Locomoção 

ARTE
01/04/19 
03/04/19 
Conteúdo 
Gramática das cores: 
cores primárias, 
cores secundárias, 



cores terciárias, 
círculo cromático. 
Habilidades 
2_A leitura de imagens tal como é proposta contempla a habilidade de: 
identi�car e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas,cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.

05/04/2019
 L.P Leitura inicial O mistério da professora Julieta ( 5 - Os ataques à Professora)  
Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P_ 03Pontuação: Atividade 2C – Reescrita coletiva Habilidade: Analisar o uso dos sinais
de pontuação, reconhecendo sua importância para a construção e compreensão de um
texto. Continuidade  
L.P._ 03 Ortogra�a Etapa 2 Atividades de ortogra�a ditado interativo. Habilidade_ ler e
escrever música (do ponto de vista da ortogra�a) 
 Matemática _Caminho de Ida e de volta. . Habilidade: Descrever e representar, por meio
de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou
de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes
pontos de referência.  
 L.P Leitura ao ar livres. " habilidades desenvolvidas em ambiente externo permanecem
com os estudantes e melhoram seu desempenho.

04/04/2019
 L.P Leitura inicial O mistério da professora Julieta ( O assombro) Habilidade:
Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade 2B – Leitura e
análise do Conto a princesa e o   Grão de Ervilha Habilidade: _04 Reescrever  um conto
conhecido fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas  
L.P_ Outras Linguagens 
Habilidade: Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de colegas,
fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado Interdisciplinar: Os
lugares de memória como pontos de referências idêntica, em seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e

interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartografa. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos
de representações em diferentes escalas cartografas. Selecionar, por meio da consulta de
fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo
na cidade ou região em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais de sua
cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam
considerados. Idêntica os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus
signi�cados. Idêntica os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes  
Mat: Informática apresentar Dragonleam.: dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica,
trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.  
Mat: _ 02 EMAI sequência 7 atividades 7.4 e 7.5 Habilidade_ 02 Comparar e ordenar
números naturais, pela compreensão das características do sistema de numeração
decimal.            

03/04/2019
L.P Leitura inicial O mistério da professora Julieta ( 3 – A misteriosíssima chegada da
esquisitíssima Professora Julieta Stark)  
Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. Interdisciplinar; Os lugares
da cidade  
Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e
econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e interpretar imagens bidimensionais
e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográ�ca. Reconhecer e
elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes
escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas,
e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive.
Idêntica os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões
culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. Idêntica os marcos
históricos do lugar em que vive e compreender seus signi�cados. Idêntica os registros de
memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios
que explicam a escolha desses nomes. Mat: _ 07 EMAI sequência 6 atividades 7.4 e 7.5
Habilidade_ 07 Comparar e ordenar números naturais, pela compreensão das
características do sistema de numeração decimal.  Para casa Matemática:    

02/04/2019



 L.P Leitura inicial O mistério da professora Julieta (2 O envelope lilás  
 Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando
situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.   
L.P Livro Didático. (Fabula) continuidade Habilidade: Inferir o tema e o assunto, com base
na compreensão do texto. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em
textos, com base no contexto da frase ou do texto. Matemática_ 02 EMAI Sequência 7
atividades 7.2 Habilidade_ 08 Resolver problema, compreendendo diferentes signi�cados
da adição e da subtração.  
Mat:_ 04 Sequência 7 atividades 7.3 Habilidade_ 4 Resolver Interpretar a posição de um
objeto ou pessoa, no espaço, pela análise de esboços e croquis  
L.P  Recuperação continua Silábico Alfabético  com os alunos Renan, Kelvyn Oliveira,
Isaque, Maria Jaislany.         

0

01/04/2019
  Port_Leitura inicial O Mistério da Professora Julieta. ( 1 – O sapo, a cobra e o vento: o
grande mistério de cajueiro) Autora Socorro Acioli. Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_9 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos. Atividade 2 C –
Comparação de dois textos – texto de divulgação cientí�ca e verbete.  Habilidade 09 
Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de jardim e informação
implícita em texto informativo sobre animais de jardim  
L.P_9 Projeto didático:  Jardim, um mundo para os animais pequenos. Atividade 3A –
Leitura em duplas de um verbete de enciclopédia com anotações.  Habilidade 09
Habilidade 09  − Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de
jardim e informação implícita em texto informativo sobre animais de jardim MAT:_07
EMAI sequência 06 atividades ,6.5 Habilidade_ 7   Ler e interpretar dados apresentados
em tabelas simples. MAT: Situação problema
Habilidade compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de
adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou
diferença... 

29/03/2019

  L.P  Leitura inicial A Formiga e a Mosca ( Fabula recantada em verso e prosa) Autora
Sandra Agmone. 
Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_ Pontuação: Atividade 2B
– análise de texto. Habilidade: Analisar o uso dos sinais de pontuação, reconhecendo sua
importância para a construção e compreensão de um texto. Continuidade L.P._ 03
Ortogra�a Atividade 1 – Avaliação Inicial. Habilidade_ ler e escrever música (do ponto de
vista da ortogra�a) Matemática _07 Tabelas. Habilidade: Ler e interpretar dados
apresentados em tabelas simples.

28/03/2019
 L.P Leitura inicial João do Pé de feijão é um pestinha! 
Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações
diversidade onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. L.P_ 04 Projeto: Quem
reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade 2A – Leitura e análise coletiva do conto
“Os três cabritinhos. Habilidade: _04 Reescrever o nal de um conto conhecido fazendo
uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas CONTINUIDADE L.P_ 04 Projeto:
Quem reescreve um Conto, aumenta um tanto Atividade 2A – Leitura e análise coletiva do
conto “Os três cabritinhos. Habilidade:04 Reescrever um conto conhecido fazendo uso da
linguagem escrita própria dos contos de fadas Interdisciplinar: Os lugares de memória
como pontos de referências idêntica, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição
cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartografa.
Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em
diferentes escalas cartografas. Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região
em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e
discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. Idêntica
os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus signi�cados. Idêntica os
registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo
os critérios que explicam a escolha desses nomes Mat: _ 02 EMAI sequência 6 atividades
6.3 e 6.4 Habilidade_ 02 Comparar e ordenar números naturais, pela compreensão das
características do sistema de numeração decimal. Mat: Situação problema Habilidade:
Utilizar diferentes procedimentos de cálculos mental e escrito para resolver problema
signi�cativos envolvendo adição e subtração com números naturais. Ler e registrar
medidas e intervalos de tempo, utilizando relógio antológico e digital para informar os
horários de início e termino de realização de uma atividade e duração.  Para casa
Matemática:   



27/08/2019
 L.P  Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um
e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
Interdisciplinar; Os lugares da cidade Habilidade: Idêntica, em seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Idêntica e
interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da
consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade ou região em que vive. Idêntica os patrimônios históricos e culturais
de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim
sejam considerados. Idêntica os marcos históricos do lugar em que vive e compreender
seus signi�cados. Idêntica os registros de memória na cidade (nomes de ruas,
monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.
Mat: _ 02 EMAI sequência 6 atividades 6.1 e 6.2 Habilidade_ 02 Comparar e ordenar
números naturais, pela compreensão das características do sistema de numeração
decimal.  Para casa Matemática:    

26/03/2019
 L.P Leitura inicial (deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um
e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P_ Fabula Habilidade: Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.
Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto. Matemática_ 02 EMAI sequência 5 atividades 5.4 
Matemática_ 02 EMAI sequência 5 atividades 5.5 Habilidade_ 02 Comparar e ordenar
números naturais, pela compreensão das características do sistema de numeração
decimal.  Para casa Matemática:       

25/03/201
 L.P_ Leitura inicial (deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada
um e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e
felizes. L.P_9 Atividade 2B – localização DE informações Em Um texto DE divulgação
cientí�ca.  Habilidade 09 H A − Localizar informação explícita em texto informativo sobre
animais de jardim. L.P_9 Continuidade Atividade 2B – localização DE informações Em Um
texto DE divulgação cientí�ca.  Habilidade 09 H A − Localizar informação explícita em

texto informativo sobre animais de jardim. MAT: EMAI sequência 05 atividades 5.1 e 5.2 e
5.3 Habilidade_ 02 Calcular o resultado de adições ou subtrações recorrendo aos fatos
básicos e a algumas regularidades ou propriedades.

Educação Física
03/04/19 
Atletismo , locomoção 
coordenação motora

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

Educação Física
27/03/19 
Atletismo , locomoção 
coordenação motora 
 

Educação Física
26/03/19 
Atletismo , locomoção 
coordenação motora 
 

22/03/2019
L.P_ Leitura inicial (deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um
e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
MAT_ 
Avaliação (ADE) Matemática. 



L.P_03 MEMORIA EM JOGO Ler e escrever música (do ponto de vista da ortografa). 

21/03/2019
 Leitura inicial (deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversicadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
L.P_  
Avaliação (ADE) Língua Portuguesa.  
Mat: _ 8  EMAI Sequencia 4 atividade 4.4 e 4.5 Reconhecer cédulas e moedas que circulam
no Brasil e realizar possíveis trocas entre cédulas Habilidade_08 Resolver problema,
compreendendo diferentes signi�cados da adição e da subtração.          

20/03/2019
 Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversi�cadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.  
L.P_ Avaliação (ADE) Língua Portuguesa �nal de um conto. A Princesa e o  Grão de
Ervilha.   
Mat: _ 08 EMAI Sequencia 04 atividade 4.2 e 4.3 Reconhecer cédulas e moedas que
circulam no Brasil e realizar possíveis trocas entre cédulas Habilidade_08 Resolver
problema, compreendendo diferentes signi�cados da adição e da subtração.

19/03/2019
Leitura inicial (deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
L.P._09 Projeto: Jardim, um mundo para os animais pequenos 1 Apresentação do Projeto
Didático. Atividade 2a – leitura compartilhada de um texto de divulgação cientí�ca. L.P_
03 Regularidades ortográcas diretas Habilidade: H 03 − Ler e escrever música (do ponto
de vista da ortograa). Matemática_ 02 EMAI sequência 3 atividades 3.5 Matemática_ 02
EMAI sequência 4 atividades 4.1 Habilidade_ 02 Comparar e ordenar números naturais,
pela compreensão das características do sistema de numeração decimal.  Para casa
Matemática:       

18/03/2019

 Port_ Leitura inicial (deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada
um e proporcionando situações diversidades onde possam ser cidadãos autônomos e
felizes. Port_ Atividades de Interpretação de Texto  Gabriela na escola Habilidade: Em
saber interpretar um texto, pelo fato de ser muito importante, precisa ser rapidamente
conquistada, pois ela nos ajudará em todas as disciplinas.  Port. Atividade de 
Interpretação de texto: Gol descalço. Habilidade: Em saber interpretar um texto, pelo fato
de ser muito importante, precisa ser rapidamente conquistada, pois ela nos ajudará em
todas as disciplinas. Matemática: situação problema na Adição e subtração  Habilidade:
Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os signi�cados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes
estratégias de cálculo, incluindo cálculo   

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

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

15/03/2019
Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversi�cadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
L.P_ Atividade 1 – Apresentação da sequência didática. Atividade 2A – Leitura em voz alta
pelo professor. Habilidade: Analisar o uso dos sinais de pontuação, reconhecendo sua
importância para a construção e compreensão de um texto.   
 Continuidade L.P_ Atividade 1 – Apresentação da sequência didática. Atividade 2A –
Leitura em voz alta pelo professor. Habilidade: Analisar o uso dos sinais de pontuação,
reconhecendo sua importância para a construção e compreensão de um texto.   
  L.P._ 03 Ortogra�a Atividade 1 – Avaliação Inicial. Habilidade_ Ler e escrever música (do
ponto de vista da ortogra�a) 
 L.P_03  MEMORIA EM JOGO Ler e escrever música (do ponto de vista da ortogra�a).   
 Matemática _07 Espaço e forma Habilidade: Ler e interpretar dados apresentados em
tabelas simples.  



14/03/2019
 Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversi�cadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
 L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade 1 –
Apresentação do projeto Habilidade:_04 Reescrever o �nal de um conto conhecido
fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas    
CONTINUIDADE L.P_ 04 Projeto: Quem reescreve um conto, aumenta um tanto Atividade
1 – Apresentação do projeto Habilidade:_04 Reescrever o �nal de um conto conhecido
fazendo uso da linguagem escrita própria dos contos de fadas   
  Interdisciplinar: Os lugares de memória como pontos de referências identi�car, em
seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de
diferentes origens. Identi�car e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em
diferentes tipos de representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com
símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas.
Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Identi�car
os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais,
sociais e políticas para que assim sejam considerados. Identi�car os marcos históricos do
lugar em que vive e compreender seus signi�cados. Identi�car os registros de memória na
cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a
escolha desses nomes.    
 MATEMATICA_ _07 EMAIL: Sequencia 03 atividade 3.3 e 3.4 Habilidade: Ler, interpretar e
construir tabelas simples 
Continuidade: MATEMATICA_ 07 EMAIL: Sequencia 03 atividade 3.3 e 3.4 Habilidade: Ler,
interpretar e construir tabelas simples.      

13/03/2019
Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversi�cadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes.
Interdisciplinar; Os lugares da cidade Habilidade: Identi�car, em seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Identi�car
e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da
consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade ou região em que vive. Identi�car os patrimônios históricos e
culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que

assim sejam considerados. Identi�car os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus signi�cados. Identi�car os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.          
 Mat: _ 06 EMAI Sequencia 03 atividade 3.1 e 3.2 Reconhecer cédulas e moedas que
circulam no Brasil e realizar possíveis trocas entre cédulas Habilidade_06 Reconhecer
cédulas e moedas que circulam no Brasil e realizar possíveis trocas entre cédulas e
moedas em função de seus valores. 
Mat:_10 Grandezas e medidas Habilidade: Estabelecer relação entre unidade de tempo –
dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano.    

12/03/2019
Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversi�cadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P _03 Produção de Texto �nal para Uma História em verso Habilidade: Ler e escrever
música (do ponto de vista da ortogra�a) 
CONTINUIDADE 
L.P _03 Produção de Texto �nal para Uma História em verso 
Habilidade: Ler e escrever música (do ponto de vista da ortogra�a)  
  MATEMATICA: EMAI Sequencia 2 atividade 2.5 Habilidade: 02 Comparar e ordenar
números naturais, pela compreensão das características do sistema de numeração
decimal. 
 Matemática _ . 07 Resolução de situações problema do campo aditivo  Habilidade: Ler e
interpretar dados apresentados em tabelas simples.    

12

Educação Física 27/02/19 Jogos sensoriais

Educação Física 26/02/19 Jogos de perseguição

Educação Física 20/02/19 Jogos de Perseguição



Educação Física 19/02/19 Jogos de Perseguição

11/03/2019
 | Leitura inicial(deleite) Habilidade: Conhecimentos, valorizando a cultura de cada um e
proporcionando situações diversi�cadas onde possam ser cidadãos autônomos e felizes. 
L.P._09 Projeto: Jardim, um mundo para os animais pequenos 1 Apresentação do Projeto
Didático. Atividade 1A – Roda de conversa sobre os animais de jardim. Atividade   
 L.P 1B – Apresentação do Projeto Didático e de�nição do produto �nal Habilidade  _09 H
A − Localizar informação explícita em texto informativo sobre animais de jardim.   
 L.P_ 03 Regularidades ortográ�cas diretas
Habilidade: H 03 − Ler e escrever música (do ponto de vista da ortogra�a). 
Matemática_ 02 EMAI sequência 1 atividade 2.2 e 2.3
Habilidade_ 02 Comparar e ordenar números naturais, pela compreensão das
características do sistema de numeração decimal.
Para casa Matemática:  

Educação Física 13/02/19 Jogo Jogos de Perseguição

Educação Física 12/02/19 Diagnóstico do ano anterior
Brincadeiras Populares Jogos Sensoriais

01/03/2019
LP. _1 Leitura inicial(deleite)  
L.P_ Pintura de máscara de carnaval Habilidade:  Valorizar as suas próprias produções e
das outras crianças e da produção de arte em geral. – Explorar das possibilidades
oferecidas pelos diversos materiais para o fazer artístico. – Produzir trabalhos... L.P_
Continuidade Tecendo saberes trata-se de trecho de canções regionais, cada uma delas se
referindo a uma manifestação cultural. Habilidade:   Inferir o sentido de palavras ou
expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto.
Identi�car a função na leitura e usar na escrita ponto �nal, ponto de interrogação, ponto
de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois pontos e travessão   Mat_ EMAI ler,
escrever, comparar e ordenar números, pela compreensão das características do sistema

de numeração decimal. •  Contar em escalas ascendentes e descendentes, a partir de
qualquer número dado.

28/02/2019
  LP. _1 Leitura inicial(deleite) 
L.P_15 Hora da leitura do aluno  
L.P_ 42 Carnaval Habilidade: Planejar, escrever e revisar uma fábula utilizando-se de
procedimentos de escritor. L.P_ Carnaval pintura Habilidade:  Valorizar as suas próprias
produções e das outras crianças e da produção de arte em geral. – Explorar das
possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer artístico. – Produzir
trabalhos...  Mat:_  45 Quadro de Adição Habilidade: Utilizar estratégias de contagem a
partir de um número dado. Mat_ adição e subtração  Habilidade: Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas signi�cativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.

27/02/2019
  LP. _1 Leitura inicial(deleite) 
L.P_15 Hora da leitura do aluno L.P_40 Problematização e sondagem O sumiço dos
rabinhos Habilidade: Reescrever o �nal de um conto conhecido com características da
linguagem escrita . Matemática_ 43 Habilidade: Resolver situações-problema do campo
aditivo e multiplicativo, por meio  

26/02/2019
  LP. _1 Leitura inicial(deleite) 
L.P_15 Hora da leitura do aluno L.P_ Tecendo saberes trata-se de trecho de canções
regionais, cada uma delas se referindo a uma manifestação cultural. Habilidade:   Inferir o
sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da
frase ou do texto. Identi�car a função na leitura e usar na escrita ponto �nal, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois pontos e
travessão  Interdisciplinar; Os lugares da cidade Habilidade: Identi�car, em seus lugares
de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens.
Identi�car e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográ�ca. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes escalas cartográ�cas. Selecionar, por meio da



consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade ou região em que vive. Identi�car os patrimônios históricos e
culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que
assim sejam considerados. Identi�car os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus signi�cados. Identi�car os registros de memória na cidade (nomes de
ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses
nomes.  

25/02/2019
  L.P_1 Leitura inicial(deleite) 
L.P _15 Hora da leitura do aluno Habilidade: Respeitar os outros escutando atentamente e
focar a atenção. L.P _ História em quadrinhos Reconstrução do sentido do texto literário
de Eva Furnari Habilidade: Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos grá�cos (tipos de balões, de
letras, onomatopeias). L.P . Jogral leitura expressiva de texto principalmente literários, em
que se alteram vozes declamando, cantando, falando, individual ou coletivo. Habilidade:
Identi�car gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes situações e
contextos comunicativos, e suas características (conversação espontânea, conversação
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio
e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).   Matemática: Números
composição e decomposição. Habilidade: Ler, escrever e comparar números naturais de
até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e
em língua materna.  Identi�car características do sistema de numeração decimal,
utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 

22/02/2019
LP. _1 Leitura inicial(deleite) 
L.P_15 Hora da leitura do aluno
 Leitura em verso ( Orquestra) 
L.P_ Categorias do discurso literário
Habilidade: Identi�car características do cenário, atributos físicos, motivações e
sentimentos de personagens, marcadores de tempo, espaço, causa-efeito, uso de discurso
direto (diálogos).
L.P_ Estratégias de leitura
Habilidade: Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do texto. 

Mat_ 
Composição decomposição de números naturais 
Habilidade: Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de
milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.
identi�car características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a
decomposição de número natural de até quatro ordens. 

21/02/2019
LP. _1 Leitura inicial(deleite)
L.P_ Estratégias de leitura os contrários antônimos.
Habilidade:  Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do texto.
L.P_ Palavras em jogo Ortogra�a
Habilidade: Identi�car o número de sílabas de palavras, classi�cando-as em monossílabas,
dissílabas, trissílabas e polissílabas.
Mat:_ 46 
Contar em escalas ascendentes e descendentes a partir de qualquer número dado
Habilidade: Utilizar estratégias de contagem a partir de um número dado 

20/02/2019
LP. _1 Leitura inicial(deleite) 
 L.P_15 Hora da leitura do aluno
L.P_ Os sentidos das palavras 
Estratégias de leitura
Habilidade: Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do texto.
Matemática_ 46
Números
Habilidade: Utilizar estratégias de contagem a partir de um número dado.  

19/02/2019
 LP. _1 Leitura inicial(deleite) 
L.P_15 Hora da leitura do aluno L.P_ Produção de textos orais em situações especí�cas de
interação Habilidade: Relatar experiências e casos ouvidos ou lidos, com sequência



coerente (princípio, meio e �m), usando marcadores de tempo e espaço, de causa e efeito,
com nível de normatividade, vocabulário e estruturas frasais adequados.  L.P_ Estratégias
de leitura. Habilidade inferir informações implícitas de fácil identi�cação, em textos.
identi�car funções sócio comunicativas de diferentes gêneros textuais. 39_Matemática:
Agrupamentos Habilidade: Produzir escritas numéricas Utilizar estratégias de contagens
de objetos de uma coleção

18/02/2019
L.P_1 Leitura inicial(deleite) 
L.P _15 Hora da leitura do aluno
Habilidade: Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.
L.P _6 Roda da Conversa: O que é, o que é?
Habilidade: Participar de situações de intercâmbio oral em situações comunicativas do
cotidiano.
L.P . Interpretação de texto: O que é o que é?
Habilidade: A leitura dessa letra de canção, sob a forma de adivinha contribui para
desenvolver a habilidade de inferir a partir das informações contidas no texto. 
Matemática:
Os números naturais
.Habilidade: Ler escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e língua materna       

15/02/2019
POR_1  Leitura feita pela professora Continuidade Cinderela  
Habilidade: Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção. L.P._ 18
 Oralidade: Contamento de histórias com apoio de imagens. Habilidade: Produzir textos
de autoria, e expressar-se em situações de intercâmbio oral com autocon�ança (sem
medo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado. L.P_17  O Leão e o Ratinho. Fabulas identi�car a �nalidade
do gênero textual Habilidade: Reescrever o �nal de um conto conhecido. Matemática         
  Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. Habilidade:
Localizar e comparar números de até 5 ordens na reta numerada.  

14/02/2019

L.P._1 Leitura feita pela professora continuidade e �nalizando. O gato de botas.
Habilidade: Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.   
L.P._14 navegando na leitura: Mundo Novo O paraíso terrestre. Habilidade: Ler por si
mesmo diferentes gêneros. Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, com base em
títulos, legendas, imagens e pistas grá�cas, con�rmando, ou não, as hipóteses realizadas.  
23_Matemática: Sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de
formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.   

13/02/2019
 L.P_1 Leitura feita pela professora continuidade e �nalizando. O gato de botas.
Habilidade: Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.
 
L.P_14 navegando na leitura:
Mundo Novo O paraíso terrestre.
Habilidade: Ler por si mesmo diferentes gêneros. Formular hipóteses sobre o conteúdo de
textos, com base em títulos, legendas, imagens e pistas grá�cas, con�rmando, ou não, as
hipóteses realizadas.
Matemática 
Sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou
subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da
sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. 

12/02/2019
L.P._1 Leitura feita pela professora continuidade O gato de botas. Habilidade: Respeitar os
outros escutando atentamente e focar a atenção  
L.P._Continuidade do poema Guaraná com canudo: Letra N  
Habilidade: Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. Ler e
escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, identi�cando que existem
vogais em todas as sílabas. MATEMÁTICA Leitura e escrita de números. Habilidade:  Ler,
escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.          

11/02/2019



L.P._ 1 Leitura feita pela professora: O gato de botas. Habilidade: • Respeitar os outros
escutando atentamente e focar a atenção 
L.P._10 Jogos e brincadeiras:  cruzadinha Habilidade: Ler e escrever palavras com
correspondências   regulares   diretas   entre letras   e   fonemas   (f,   v,   t,   d,   p,   b)   e
correspondências regulares contextuais (c e g; e e o, em posição átona em �nal de
palavra). L.P_ Escrever palavras, frases, textos curtos. Interpretação de texto Poema
Guaraná com canudinho Habilidade: Ler, com autonomia e �uência, textos   curtos, com  
nível   de   textualidade adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta. Habilidade:
Localizar, em textos   curtos, informações pontuais. Identi�car recursos rítmicos e
sonoros e o efeito de sentido de metáforas, em textos versi�cados.    

08/02/2019
L.P._1 Leitura feita pela professora: continuidade: O Príncipe – rã ou Henrique de ferro.  
  Habilidade: Respeitar os outros escoltando atentamente e focar atenção  
  L.P.- Dando Asas a Produção: Interpretação de texto turma da Monica. 
Habilidade: Identi�car a função sócio comunicativa de textos que circulam em esferas da
vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem produziu, a
quem se destinam.     L.P.Escrever listas de nomes ou de objetos, referente do texto da
mônica. 
Habilidade: Associando, quando pertinente, texto verbal e visual, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
Matemática  
 EMAI Sequencia 1 atividade 1.2 e 1.3 Observar Habilidade: critérios que de�nem uma
classi�cação de números (maior que, menor que, estar entre). Eles, vão usar as cartelas
sobrepostas do Anexo I. Comente com elas que vão sobrepor as cartelas, colocando
sempre a menor em cima da maior, cobrindo o zero com a cartela menor. Diga que vão
compor

07/02/2019
 L.P._1 Leitura feita pela professora: Poemas Não me Deixes  
  Habilidade: Respeitar os outros escoltando atentamente e focar atenção  
   L.P._15 Escrita de texto de memória. 
   Habilidade: Escrever uma cantiga de roda conhecida (sistema de escrita   Matemática: 
Situação problema ler problemas simples identi�cando os dados essenciais para sua
resolução, estabelecer uma estratégia de resolução pessoal para um problema e criar uma
pergunta para um problema.        

 

06/02/2019
L.P._1 Leitura feita pelo professor: Poema: A PORTA.  
  Habilidade: Respeitar os outros escoltando atentamente e focar atenção  
  L.P._6 Atividade de comunicação oral 
  Combinados 
  Habilidade: Participar de situações de intercâmbio oral em situações comunicativas do
cotidiano 
   Esperar a vez para falar. Participar de situações de intercâmbio oral em situações
comunicativas do cotidiano.  
  Matemática: situação Problema as três operações Habilidade: Realizar cálculos que
envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão  

05/02/201
L.P_1 Leitura feita pela professora: O Príncipe – rã ou Henrique de ferro.  leitura e a
compreensão de texto. 
  Habilidade: Respeitar os outros escoltando atentamente e focar atenção  
  L.P_ Navegar na Leitura: leitura e a compreensão de texto
Habilidade: Usar estratégias de escuta de textos em situações formais: formular perguntas
de esclarecimento, recuperar.  
   Localizar, em textos curtos, informações pontuais. Inferir, em textos curtos,
informações implícitas de fácil  
  Mat: EMAI Sequencia 1 atividade 1.1 identi�cação.
Habilidade: Interpretar tabelas simples 

04/02
LP_1 leitura feita pela professora: O primeiro dia de aula.  
  Habilidade: Respeitar os outros escoltando atentamente e focar atenção  
LP_ 7 Jogos e brincadeiras 
Dinâmica Aprendendo o nome (apresentação)  
  Habilidade: Interagir com seus pares  
  L.P_15 sondagem  



  Habilidade: Escrever uma lista.  
  Pintando capa do Portfólio.  

01/02/2019
L.P_1 Leitura feita pela Professora: Chapeuzinho Vermelho. 
Habilidade:  Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.  
L.P_2  Acolhimento 
 Roda da conversa: apresentação Professora e aluno. 
Habilidade:  Entender o ponto de vista e a perspectiva do outro.  
  L.P_4  Hora do reconto: o que fez nas ferias  
 Habilidade:  Demonstrar habilidades de comunicação com �rmeza e com assertividade
em respostas às diferentes situações.  Escrita do nome próprio e do colega de classe 
 
 

ESTRATÉGIAS

17/06/2019

L.P.  Reconhecer o gênero relato pessoal e identi�car a intenção do texto em estudo. 
 Matemática_ problemas envolvendo signi�cados da adição e da subtração juntar e
acrescentar, separar, relatar, comparar e completar quantidade    

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

Educação Física
25/06/19 
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
18/06/19 
Alunos irão brincar de mamãe polenta, pega fruta, pega ajuda

Educação Física
12/06/19 
Ensaio festa junina

Educação Física

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


11/06/19 
Ensaio festa junina

14/06/2019
L.P.  PARA FALAR E ESCREVER MELHOR A tirinha da Turma da Mônica reconstrói o
sentido da história da Branca de Neve ao introduzir elementos novos de cunho
humorístico.  Matemática _ Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números
naturais: adição e subtração. Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e
multiplicação Reta numérica.

13/06/2019
L.P.  PARA FALAR E ESCREVER MELHOR A tirinha da Turma da Mônica reconstrói o
sentido da história da Branca de Neve ao introduzir elementos novos de cunho
humorístico. Matemática. Ler, escrever, comparar e ordenar números.  Analisar,
interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo alguns dos
signi�cados da multiplicação e divisão (proporcionalidade e con�guração retangular). 
Construir fatos básicos da multiplicação a partir de situações-problema, para a
constituição de um repertório a ser utilizado no cálculo L.P  O projeto “Histórias que o
povo conta” nasceu da ideia de reunir as histórias de vida e causos que fazem parte da
oralidade e que passam de geração em geração.  

12/06/2019
L.P Objetivo é engajar todos os alunos na leitura de um texto com curiosidade e prazer.   
Matemática_  Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição
e subtração Identi�cação e descrição de regularidades em sequências numéricas
recursivas  

11/06/2019
L.P.  Participar da produção coletiva de um texto de relevância social Mat:  Informática:
trabalhar online ajuda o aluno usar o cérebro em usar a lógica, trabalhar com números e
fazer contas com mais e�ciência.  

10/06/2019
 L.P.  PARA FALAR E ESCREVER MELHOR Estudo da variação regional de vocabulário
como riqueza cultural, a partir de situações do dia a dia e de exemplos de diferentes
lugares do Brasil L.P. No momento 1 Língua Portuguesa e Arte serão trabalhadas de forma
integrada. O objetivo é mobilizar aos alunos para a construção do conceito de exposição
itinerante.   Matemática _  Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço
amostra

07/06/2019
 L.P Ler e Escrever: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve. Matemática Livro
Didático Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e
subtração 
. L.P Brincadeira utilizando sons da Letras. A capacidade de dividir palavras em sílabas é a
porta de entrada para ser capaz de analisar os sons individuais em palavras. Uma criança
que não pode ouvir sílabas terá grande di�culdade em ouvir sons individuais (fonemas), o
que a levará a encontrar di�culdades com a leitura e a escrita.      
 Para casa Matemática: Problemas envolvendo signi�cados da adição e da subtração:
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades.  

06/06/2019
 L.P objetivo é engajar todos os alunos na leitura de um texto com curiosidade e prazer.   
Matemática. Ler, escrever, comparar e ordenar números.  Analisar, interpretar, resolver e
formular situações-problema, compreendendo alguns dos signi�cados da multiplicação e
divisão (proporcionalidade e con�guração retangular).  Construir fatos básicos da
multiplicação a partir de situações-problema, para a constituição de um repertório a ser
utilizado no cálculo  
L.P  O projeto “Histórias que o povo conta” nasceu da ideia de reunir as histórias de vida e
causos que fazem parte da oralidade e que passam de geração em geração.  

05/06/2019
 Interdisciplinar: Identi�car as diferentes áreas do planeta Terra em uma imagem. L.P
Objetivo é engajar todos os alunos na leitura de um texto com curiosidade e prazer. 



 Matemática_ 17 Resolver problemas que envolvam a compreensão de medidas de massa.
Reconhecer unidades usuais de medida – quilograma e grama.  Ler e interpretar dados em
tabelas de dupla entrada. 
Lição de casa L.P. Livro Didático Funções sintáticas do substantivo e do verbo 

04/06/2019
L.P.  Participar da produção coletiva de um texto de relevância social Mat:  Informática:
trabalhar online ajuda o aluno usar o cérebro em usar a lógica, trabalhar com números e
fazer contas com mais e�ciência.  

03/04/2019
 L.P. O conteúdo aqui desenvolvido trata também da função que o adjetivo e a locução
adjetiva exercem em relação aos substantivos. L.P. No momento 1 Língua Portuguesa e
Arte serão trabalhadas de forma integrada. O objetivo é mobilizar aos alunos para a
construção do conceito de exposição itinerante.   Matemática_ 17 Resolver problemas que
envolvam a compreensão de medidas de massa. Reconhecer unidades usuais de medida –
quilograma e grama.  Ler e interpretar dados em tabelas de dupla entrada. Para casa
Matemática: Problemas envolvendo signi�cados da adição e da subtração: juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades.

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

Educação Física
04/06/19 
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.

31/05/2019

 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. . L.P Ler e Escrever: Reconhecer algumas
características do gênero conto de fadas, apropriando-se dos recursos discursivos da
linguagem que se escreve. Matemática Livro Didático Procedimentos de cálculo (mental e
escrito) com números naturais: adição e subtração. L.P Brincadeira utilizando sons da
Letras. A capacidade de dividir palavras em sílabas é a porta de entrada para ser capaz de
analisar os sons individuais em palavras. Uma criança que não pode ouvir sílabas terá
grande di�culdade em ouvir sons individuais (fonemas), o que a levará a encontrar
di�culdades com a leitura e a escrita.      Para casa Matemática: Problemas envolvendo
signi�cados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e
completar quantidades.  

30/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. . Interdisciplinar: Identi�car as diferentes
áreas do planeta Terra em uma imagem. L.P Objetivo é engajar todos os alunos na leitura
de um texto com curiosidade e prazer.  Matemática. Ler, escrever, comparar e ordenar
números.  Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreendendo
alguns dos signi�cados da multiplicação e divisão (proporcionalidade e con�guração
retangular).  Construir fatos básicos da multiplicação a partir de situações-problema, para
a constituição de um repertório a ser utilizado no cálculo

29/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P  O projeto “Histórias que o povo conta”
nasceu da ideia de reunir as histórias de vida e causos que fazem parte da oralidade e que
passam de geração em geração.  Matemática; Problemas envolvendo diferentes
signi�cados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguis, con�guração regular,
repartição em partes iguais e medida. 
 

28/05/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. ·          L.P.  Participar da produção coletiva



de um texto de relevância social Mat:  Informática: trabalhar online ajuda o aluno usar o
cérebro em usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.  

27/05/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 11 Produzir textos de divulgação
cientí�ca observando algumas características do gênero, como o uso de linguagem
objetiva. L.P. No momento 1 Língua Portuguesa e Arte serão trabalhadas de forma
integrada. O objetivo é mobilizar aos alunos para a construção do conceito de exposição
itinerante.   Matemática _ 17 Resolver problemas que envolvam a compreensão de medidas
de massa. Reconhecer unidades usuais de medida – quilograma e grama.  Ler e interpretar
dados em tabelas de dupla entrada. Para casa Matemática: Problemas envolvendo
signi�cados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e
completar quantidades.

Educação Física
29/05/19 
EA/ES/EC: Alunos em duas colunas, brincarão de pedra, papel,tesoura. Paga pega
simples. 
 
 

Educação Física
28/05/19 
EA/ES/EC: Alunos em quatro colunas, irão pular corda livremente. Após será pedido lado
direito ida e volta esquerdo.

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
21/05/19 
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.

24/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  Prova de matemática AAP . L.P Ler e 
Escrever: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas, apropriando-se
dos recursos discursivos da linguagem que se escreve.    

23/05/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. . Prova AAP  Língua Portuguesa. 
Matemática. Ler, escrever, comparar e ordenar números.  Analisar, interpretar, resolver e
formular situações-problema, compreendendo alguns dos signi�cados da multiplicação e
divisão (proporcionalidade e con�guração retangular).  Construir fatos básicos da
multiplicação a partir de situações-problema, para a constituição de um repertório a ser
utilizado no cálculo

22/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P  O projeto “Histórias que o povo conta”
nasceu da ideia de reunir as histórias de vida e causos que fazem parte da oralidade e que
passam de geração em geração.  Matemática_ 18 Identi�car número de vértices, faces e
arestas de poliedros.  Identi�car plani�cações de algumas pirâmides e prismas.

21/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. ·          L.P.  Ler textos conhecidos de
memória, ajustando o oral ao escrito. Mat:  Informática: trabalhar online ajuda o aluno



usar o cérebro em usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais
e�ciência.  

20/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 11 Produzir textos de divulgação
cientí�ca observando algumas características do gênero, como o uso de linguagem
objetiva. L.P. No momento 1 Língua Portuguesa e Arte serão trabalhadas de forma
integrada. O objetivo é mobilizar aos alunos para a construção do conceito de exposição
itinerante.   Matemática_ 18 Identi�car número de vértices, faces e arestas de poliedros. 
Identi�car plani�cações de algumas pirâmides e prismas.

17/05/2019
 L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve..  Matemática _ 09
Calcular o resultado de adições ou subtrações recorrendo aos fatos básicos e a algumas
regularidades ou propriedades. 

16/05/2019
  | L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem
para o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. .LP_ 03 Ler e escrever Pontuação e
paragrafação: os sinais de pontuação e a função do parágrafo. L.P._03 Ler e escrever
apresentando preocupação com as questões ortografas das palavras. Interdisciplinar_
Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e diferenças os
patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive A produção
dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos,
museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da população 
Matemática. Ler, escrever, comparar e ordenar números.  Analisar, interpretar, resolver e
formular situações-problema, compreendendo alguns dos signi�cados da multiplicação e
divisão (proporcionalidade e con�guração retangular).  Construir fatos básicos da
multiplicação a partir de situações-problema, para a constituição de um repertório a ser
utilizado no cálculo

15/05/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P  O projeto “Histórias que o povo conta”
nasceu da ideia de reunir as histórias de vida e causos que fazem parte da oralidade e que
passam de geração em geração.  Matemática_ 09 Calcular o resultado de adições ou
subtrações recorrendo aos fatos básicos e a algumas regularidades ou propriedades. 

14/05/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. ·          L.P.  Ler textos conhecidos de
memória, ajustando o oral ao escrito. Mat:  Informática: trabalhar online ajuda o aluno
usar o cérebro em usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais
e�ciência.  

13/05/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 11 Produzir textos de divulgação
cientí�ca observando algumas características do gênero, como o uso de linguagem
objetiva.   Matemática_ 09 Calcular o resultado de adições ou subtrações recorrendo aos
fatos básicos e a algumas regularidades ou propriedades. 

10/05/2019
 L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve.  Mat_ 15 :
Identi�car semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e
retângulos, pirâmides e triângulos.  Matemática A escolha de um jogo não deve ser
aleatória, é necessário selecionar um conteúdo, relacionar conceitos, pensar em matérias,
estudar contextos, observar os alunos e re�etir sobre a e�cácia do que é proposto  

09/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P_ 03 Ler e escrever Pontuação e



paragrafação: os sinais de pontuação e a função do parágrafo. L.P._03 Ler e escrever
apresentando preocupação com as questões ortografas das palavras.   Interdisciplinar_
Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e diferenças os
patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive A produção
dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos,
museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da população   Mat_
15  : Identi�car semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e
retângulos, pirâmides e triângulos. 

08/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  Interdisciplinar_ Representações
cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e diferenças os patrimônios históricos e
culturais da cidade e/ou do município em que vive A produção dos marcos da memória:
os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.) A produção dos
marcos da memória: formação cultural da população     Matemática _ 15 : Identi�car
semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos,
pirâmides e triângulos. .  

07/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P. Reconhecer o gênero de fabula,
diferenciar a fala (voz) do narrador da fala do personagem. Localizar e interpretar a moral
r a intenção da fabula. Mat:  Informática: trabalhar online ajuda o aluno usar o cérebro em
usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.

06/05/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação.   Matemática_ 12 Analisar, interpretar e resolver
situações-problema, compreendendo alguns dos signi�cados da multiplicação e da
divisão.  

30/04/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P. Reconhecer o gênero de fabula,
diferenciar a fala (voz) do narrador da fala do personagem. Localizar e interpretar a moral
r a intenção da fabula. Mat:  Informática: trabalhar online ajuda o aluno usar o cérebro em
usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com mais e�ciência.  

29/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação.    Matemática _ 12 Analisar, interpretar e resolver
situações-problema, compreendendo alguns dos signi�cados da multiplicação e da
divisão. Reta numérica Identi�cação e descrição de regularidades em sequencias
numéricas recursivas.

Educação Física
15/05/19 
Queimada,Jô quem pô,

Educação Física
14/05/19 
Alerta adaptado, coelho sai da toca, amarelinha(números pares), gavião( variação da mãe
da rua)

Educação Física
08/05/19 
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
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
24/04/19 
Alunos brincarão de: ovo choco, dedinhos, elefante colorido

Educação Física
23/04/19  
Alunos brincarão de: dedinhos, mamãe da rua, pega pega com bola. 

26/04/2019
 L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve.  Matemática _ 12
Analisar, interpretar e resolver situações-problema, compreendendo alguns dos
signi�cados da multiplicação e da divisão.  Matemática A escolha de um jogo não deve ser
aleatória, é necessário selecionar um conteúdo, relacionar conceitos, pensar em matérias,
estudar contextos, observar os alunos e re�etir sobre a e�cácia do que é proposto  

25/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P_ 03 Ler e escrever Pontuação e
paragrafação: os sinais de pontuação e a função do parágrafo. L.P._03 Ler e escrever
apresentando preocupação com as questões ortografas das palavras.   Interdisciplinar_
Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e diferenças os
patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive A produção
dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos,
museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da população   Mat_

10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre,
ano. . Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.  

24/04/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
Interdisciplinar_ Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população
  Matemática_ 12 
Analisar, interpretar e resolver situações-problema, compreendendo alguns dos
signi�cados da multiplicação e da divisão.

23/04/2019
 Port_Leitura inicial Aventuras (Monteiro Lobato)  Habilidade: Conhecimentos,
valorizando a cultura de cada um e proporcionando situações diversidades onde possam
ser cidadãos autônomos e felizes.  L.P Livro Didático. Palavras em jogo sons nasais: Silabas
com ão Habilidade: Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto. Inferir
o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da
frase ou do texto.   Recuperação continua Silábico Alfabético com os alunos Renan, Kelvyn
Oliveira, Isaque, Maria Jaislany.  Mat: Informática  Dragonleam.: Competição
dragonlearn.com.br Habilidade: Usar a lógica, trabalhar com números e fazer contas com
mais e�ciência.  

22/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação  Matemática _ 12 Analisar, interpretar e resolver
situações-problema, compreendendo alguns dos signi�cados da multiplicação e da
divisão. Reta numérica Identi�cação e descrição de regularidades em sequencias
numéricas recursivas.



18/04/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. 
Interdisciplinar_ Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população
  Mat_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano. . Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.

17/04/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve. 
 |Mat_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano. . Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.
 

16/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P. O instrumento para fazer isso é
realizar a Avaliação Diagnóstica, que tem o objetivo de veri�car a presença e a ausência
dos pré-requisitos de aprendizagem adquiridos, ou não, na série anterior. 
. Matemática _ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês,
bimestre, semestre, ano.  

15/04/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação  Matemática_ 10 Estabelecer relação entre
unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano. 

Matemática  leitura escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro
ordens. Reta numérica
Identi�cação e descrição de regularidades em sequencias numéricas recursivas. 

12/04/2019
L.P_ 03 Ler e escrever Pontuação e paragrafação: os sinais de pontuação e a função do
parágrafo. L.P._03 Ler e escrever apresentando preocupação com as questões ortografas
das palavras. L.P _03 Escrever apresentando preocupação com as questões ortogra�a das
palavras Matemática: Quadro numérico Os jogos e as atividades de raciocínio lógico
poderão estimular os discentes na busca pela solução das atividades propostas,
cooperando com os amigos, trocando informações, estabelecendo estratégias para
desenvolver o trabalho em grupo, e assim, poderemos obter resultados signi�cativos no
aprendizado da matemática.  

11/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve  
Ciência: Diante disso, enfatizamos que um objetivo essencial do ensino de Botânica é
promover o entendimento efetivo desses conceitos e processos, para além do enfoque
meramente meliorístico, baseando-o na construção de conhecimento pelos estudantes e
integrando-o às demais áreas de conhecimento.  
Mat_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano. . Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.   

10/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
Interdisciplinar_ Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população  Mat_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês,



bimestre, semestre, ano. . Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.   
L.P.    É o momento de o aluno desenvolver habilidades de procedimentos, de
concentração, de responsabilidade, de ampliar conceitos, de reforçar a aprendizagem, de
perceber suas di�culdades, levantar dúvidas e de buscar alternativas para superá-las. Um
momento de conhecer a si mesmo e de fazer uma re�exão a cerca disto. ( cognitiva)  

09/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. 
 L.P._ 09 Apropriar-se das características dos gêneros que envolvem a divulgação 
Matemática _ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês,
bimestre, semestre, ano. Matemática Relação de igualdade, procedimento de cálculo
mental e escrito com número natural adição e subtração. 
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
L.P. Reconhecer o gênero de fabula, diferenciar a fala (voz) do narrador da fala do
personagem. Localizar e interpretar a moral r a intenção da fabula.  
Matemática_ 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês,
bimestre, semestre, ano. 
Mat:  Informática: trabalhar online ajuda o aluno usar o cérebro em usar a lógica, trabalhar
com números e fazer contas com mais e�ciência.  

08/04/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação  Matemática_ 10 Estabelecer relação entre
unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano. 
Matemática Relação de igualdade, procedimento de cálculo mental e escrito com número
natural adição e subtração. 

Educação Física
17/04/19 
Alunos em diferentes direções deverão saltar, correr, girar e manter se em equilíbrio. 
 

Educação Física
16/04/19 
Alunos em diferentes direções deverão saltar, correr, girar e manter se em equilíbrio

Educação Física
10/04/19 
Alunos: andando, correndo, saltando, ao comando do professor através de estímulo
sonoro(apito).

Educação Física
09/04/19 
Alunos: andando, correndo, saltando, ao comando do professor através de estímulo
sonoro(apito).

ARTE
01/04/19 
03/04/19 
 2_ EC/EI O aluno entenderá quais são as cores primárias com pintura em círculos , com
as cores correspondente ao que se solicita na atividade e desenvolver a sensibilidade, a
percepção e a imaginação, tanto no ato criador quanto na apreciação de obras de Arte.

05/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.   
L.P_ 03 Ler e escrever Pontuação e paragrafação: os sinais de pontuação e a função do
parágrafo.  
L.P._03 Ler e escrever apresentando preocupação com as questões ortografas das
palavras. L.P _03 Escrever apresentando preocupação com as questões ortogra�a das
palavras 
 Matemática: Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de
referência Leitura ao ar livre Objetivo despertar o interesse pela leitura.



04/04/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve  
Interdisciplinar_ Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população MAT: _02 EMAI Ler, interpretar e representar a movimentação de um objeto
ou pessoa no espaço, pela análise de maquetes, esboços e croquis que mostrem trajetos. 
 Informática: trabalhar online ajuda o aluno usar o cérebro em usar a lógica, trabalhar com
números e fazer contas com mais e�ciência. 

02/04/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.   
L.P. Reconhecer o gênero de fabula, diferenciar a fala (voz) do narrador da fala do
personagem. Localizar e interpretar a moral r a intenção da fabula.  
Matemática_ 7 EMAI 7.2 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema;
compreender alguns dos signi�cados da adição e da subtração  
Matemática 4 EMAI 7.3 Ler, interpretar e representar a posição de um objeto ou pessoa,
no espaço, pela análise de maquetes, esboços e croquis.

03/04/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
Interdisciplinar_ Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população  Mat_ 7 EMAI Ler, interpretar e representar a movimentação de um objeto ou
pessoa no espaço, pela análise de maquetes, esboços e croquis que mostrem trajetos.

01/04/2019
L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  
L.P._ 09 Apropriar-se das características dos gêneros que envolvem a divulgação 
Matemática _ 07 Ler e interpretar tabelas simples.  Ler e interpretar dados em grá�cos de
colunas.  
Matemática Relação de igualdade, procedimento de cálculo mental e escrito com número
natural adição e subtração. 

29/03/
L.P_ 03 Ler e escrever Pontuação e paragrafação: os sinais de pontuação e a função do
parágrafo. L.P._03 Ler e escrever apresentando preocupação com as questões ortografas
das palavras. L.P _03 Escrever apresentando preocupação com as questões ortogra�a das
palavras Matemática: _ 07 Ler e interpretar tabelas simples

28/03/
 L.P LER E ESCREVER: Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas,
apropriando-se dos recursos discursivos da linguagem que se escreve interdisciplinar_
Representações cartográ�co A cidade e o campo: aproximações e diferenças os
patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive A produção
dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas, monumentos,
museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da população MAT:
_02 EMAI Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreender
alguns dos signi�cados da adição e da subtração. Mat: Procedimento de cálculo (mental e
escrito) com números naturais adição e subtração. Medida de tempo: leitura horas em
relógio digitais e analógico duração de eventos e reconhecimento de relações entre
unidades e medidas de tempo.   

27/03/2019
 Interdisciplinar_ Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da



população  Mat_ 2 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema,
compreender alguns dos signi�cados da adição e da subtração.

26/03/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral.  L.P._ Reconhecer o gênero de fabula,
diferenciar a fala (voz) do narrador da fala do personagem. Localizar e interpretar a moral
r a intenção da fabula. Matemática_ 02 Observar critérios que de�na uma classi�cação 
de números (maior que, menor que, estar entre) e de regras usadas em seriações (mais 1,
mais 2, dobro, metade), explorando, principalmente, números com mais de três ordens

25/03/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação  Matemática: Analisar, interpretar, resolver e
formular situações-problema; compreender alguns dos signi�cados da adição e da
subtração.

Educação Física
03/04/19 
Alunos em colunas irão ao comando se deslocarem rapidamente para frente em
velocidade, saltando um cone e pulando corda

Educação Física
02/04/19 
Alunos em colunas irão ao comando se deslocarem rapidamente para frente em
velocidade.

Educação Física
27/03/19 
Alunos irão explorar a corda, em deslocamento

Educação Física
26/03/19 
Alunos irão explorar como usar a corda,

22/03/2019
L.P _03 Escrever apresentando preocupação com as questões ortográ�cas das palavras

21/03/2019
 MAT: _08 EMAI Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema,
compreender alguns dos signi�cados da adição e da subtração 

20/03/2019
  Mat_ 8 Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, compreender
alguns dos signi�cados da adição e da subtração.

19/03/2019
 L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação cientíca L.P._03 Reconhecer as regularidades
ortográcas presentes na escrita de algumas palavras, por meio da relação direta ou
contextual Matemática_ 02 Observar critérios que denem uma classicação de números
(maior que, menor que, estar entre) e de regras usadas em seriações (mais 1, mais 2, dobro,
metade), explorando, principalmente, números com mais de três ordens

18/03/2019
Port_1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.
Port_ Ler, compreender e interpretar texto com linguagem verbal.
Matemática: Elaborar e resolver situações problema envolvendo subtração com o
signi�cado de completar. 



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 12/03/19 ES/EC: Gato e Rato, ordem unida,
deslocamentos.

15/03/2019
L.P_ 03 Ler e escrever Pontuação e paragrafação: os sinais de pontuação e a função do
parágrafo.
 
L.P._03 Ler e escrever apresentando preocupação com as questões ortográ�cas das
palavras.
L.P _03 Escrever apresentando preocupação com as questões ortográ�cas das palavras
Matemática:  _ 07 Ler e interpretar tabelas simples 

14/03/2019
L.P LER E ESCREVER: 
Reconhecer algumas características do gênero conto de fadas, apropriando-se dos
recursos discursivos da linguagem que se escreve
Interdisciplinar_   
Representações cartográ�ca
A cidade e o campo: aproximações e diferenças
Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.)
A produção dos marcos da memória: formação cultural da população
MAT: _07 EMAI Ler, interpretar e representar a movimentação de um objeto ou pessoa no
espaço, pela análise de maquetes, esboços e croquis que mostrem trajetos.

13/03/2019

Interdisciplinar_   
Representações cartográ�ca
A cidade e o campo: aproximações e diferenças
Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.)
A produção dos marcos da memória: formação cultural da população
Mat_  06 Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil e realizar possíveis trocas
entre cédulas e moedas em função de seus valores.
Mat: 10 Estabelecer relação entre unidade de tempo – dia, semana, mês, bimestre,
semestre, ano.

12/03/2019
L.P_03 Reconhecer as regularidades ortográ�cas presentes na escrita de algumas
palavras, por meio da relação direta ou contextual.
Matemática _02 Observar critérios que de�nem uma classi�cação de números (maior
que, menor que, estar entre
Matemática _ .07 Analisar, interpretar, resolver e formular situações problema,
compreender alguns dos signi�cados da adição e da subtração 

11/03/2019
  L.P Que nos permite realizar com desenvoltura inúmeras atividades que contribuem para
o nosso crescimento intelectual, afetivo moral. L.P._ 09 Apropriar-se das características
dos gêneros que envolvem a divulgação cientí�ca L.P._03 Reconhecer as regularidades
ortográ�cas presentes na escrita de algumas palavras, por meio da relação direta ou
contextual Matemática_ 02 Observar critérios que de�nem uma classi�cação de números
(maior que, menor que, estar entre) e de regras usadas em seriações (mais 1, mais 2, dobro,
metade), explorando, principalmente, números com mais de três ordens.

Educação Física 27/02/19 EC/EA: jogos de tabuleiro( xadrez,
dama), Jogo da memória, jogo de tabuada, fantasminha



Educação Física 26/02/19 ES/EC: Pega pega americano, pega
gelo, Dedinhos (um aluno no meio comandando, quando ele
mostrar um dedo, os alunos darão um passo e assim
sucessivamente até quatro passos. quem chegar no meio da
quadra primeiro ganhará a rodada).

Educação Física 20/02/19 EA/EC: Nunca três, Nunca quatro,
pega fruta

Educação Física 19/02/19 ES/EA: Coelho sai da toca, Pega
fruta, gato e rato

Educação Física 13/02/19 ES/EA/EC: Gato e rato(labirinto),
briga de galo, pedra,papel, tesoura.

Educação Física 12/02/19 EC/ES: Telefone sem �o, espelho
humano, fantasminha,

01/03/2019
 L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. L.P _ produzir trabalhos de arte, utilizando a
linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção,
desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. L.P._
O objetivo da atividade é que os alunos percebam a variação da modulação da voz, isto é,
entonação diferente para cada uma das frases. O procedimento deste quadro refere-se ao
uso dos sinais de pontuação conforme estudado nas atividades, dois-pontos indicados
que um personagem vai falar ou uma explicação ponto de exclamação expressar supressa,
alegria, medo, espanto e susto, etc.    Mat._ EMAI. Explore, ainda, o sucessor e o
antecessor desses números. Faça contagens orais, usando, como base, um dos números
compostos. Organize rodas de contagem oral a partir de um número qualquer de 3
algarismos e veri�que até que número seus alunos conseguem contar. Complemente a

atividade ditando números, como os que aparecem no quadro, para que os alunos os
registrem na calculadora. Organize também rodas de contagem oral, em que você fala um
número (de 3 algarismos) e as crianças continuam a sequência. .

28/02/2019
 L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. L.P _15 Hora da leitura do aluno, onde ele lê
sozinho ou para um coleguinha de classe diversos gêneros literários. L.P_ 42 leituras
atuam como procedimentos reguladores da própria leitura. Como tais, esses requisitos
requerem a presença de objetivos a serem alcançados, de uma avaliação dos resultados e
da posterior modi�cação, se necessário, da atividade de aprendizagem. A integração das
estratégias de leitura no campo da competência do aluno lhe permitirá avançar no sentido
da autorregulação de sua própria atividade de leitura. L.P_ Produzir trabalhos de arte,
utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção,
desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. 
Mat:_45. Jogos orais com contagem diversa. Mat_ Procedimentos de cálculo (mental e
escrito) com números naturais: adição e subtração                        

27/02/2019
  L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. L.P _15 Hora da leitura do aluno, onde ele lê
sozinho ou para um coleguinha de classe diversos gêneros literários. L.P_40 Reescrever o
�nal de um conto conhecido. Matemática_ 43  Situações-problemas do campo aditivo e
multiplicativo

26/02/2019
 L.P_1 Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.  • Entender o ponto
de vista e a perspectiva do outro. L.P_15• Leitura e Escrita: listas, textos de memória,
reescrita de �nal de conto, texto de autoria parcial L.P _ Identi�cação a função na leitura
do ponto �nal, do ponto de interrogação e de ponto de exclamação, além de observar o
uso dos dois-pontos e do travessão no discurso direto (Fala do personagem). Essa
atividade contribui para o desenvolvimento da �uência em leitura, com compreensão.   
 Interdisciplinar_   Representações cartográ�ca A cidade e o campo: aproximações e
diferenças  Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que



vive A produção dos marcos da memória: os lugares de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.) A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população  

25/02/2019
 L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. L.P _15 Hora da leitura do aluno, onde ele lê
sozinho ou para um coleguinha de classe diversos gêneros literários. L.P _ Recursos de
criação de efeitos de sentido L.P Gêneros textuais do discurso oral. A �nidade desta
atividade é exercitar a leitura expressiva com atribuição de sentidos, a �uência em leitura
oral, a articulação de palavras e a postura de apresentação em público.  Matemática:
Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens
Composição e decomposição de números naturais  

22/02/2019
 L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. L.P _15 Hora da leitura do aluno, onde ele lê
sozinho ou para um coleguinha de classe diversos gêneros literários. L.P_ Elementos
constitutivos do discurso narrativo �ccional em prosa e versos: estrutura da narrativa e
recursos expressivos L.P._ Re�exão sobre o léxico do texto Mat._ Leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens. Composição e
decomposição de números naturais.

21/02/2019
L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.
L.P_ Re�exão sobre o léxico do texto
L.P_ Estruturas silábicas, que os alunos observem as diversas con�gurações. 
Mat:_46 Desa�os que estimulem o cálculo mental.

20/02/2019

L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.
L.P _15 Hora da leitura do aluno, onde ele lê sozinho ou para um coleguinha de classe
diversos gêneros literários.
L.P_ Processos de formação e signi�cados das palavras
Matemática_ 46
 Jogos orais com contagem diversa. 

19/02/2019
L.P_1 Respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção.  • Entender o ponto
de vista e a perspectiva do outro.
L.P_15• Leitura e Escrita: listas, textos de memória, reescrita de �nal de conto, texto de
autoria parcial
L.P _ Relato oral
L.P_ Deduções e inferências de informações
Reconstrução das condições de produção e recepção de textos
39_Matemática: 
 Escrita do próprio nome e de cinco colegas da classe.
 Escrita de lista de palavras 

18/02/2019
L.P _1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.
L.P _15 Hora da leitura do aluno, onde ele lê sozinho ou para um coleguinha de classe
diversos gêneros literários.
L.P _6 Elaboração dos combinados da turma, troca de experiências e memórias,
dramatizações.
L.P A atividade retorna a identi�cação de recursos próprio de textos versi�cando versos e
estrofes, é importante que os alunos verbalizem tudo o que eles acham que poderia estar
relacionado a cada pista dessa letra de canção.
Matemática:
Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quadro ordens  

15/02/2018



L.P._1   Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. L.P._18 Leitura e Escrita: listas, textos de
memória, reescrita de �nal de conto, texto de autoria parcial. A atividade proposta nesta
seção é a Contação de histórias com apoio de imagens. A reprodução oral de um conto e
um meio de fornecer a organização e a sequência dos ideais.   
L.P._17 Reconstrução das condições de reprodução e recepção de texto/ estratégia de
leitura.  Matemática Localização e comparação de números na reta numerada.

14/02/2019
L.P._1   Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. 
 L.P._14 Será apresentada aos alunos uma lenda de origem afro-brasileira. As atividades
propostas propiciam, essencialmente o desenvolvimento das habilidades da leitura e
escrita. 
23_ MATEMÁTICA 
Uso do quadro numérico contando em diferentes intervalos e construir e utilizar fatos
básicos da adição e multiplicação para cálculo mental ou escrito. 

13/02/2019
 L.P_1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.  L.P Por meio da exploração de um texto do
gênero lenda, favorece o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao eixo leitora 
MATEMÁTICA Perceber as regularidades em sequências numéricas e reconhecer padrões
de resolução para encontrar elementos faltantes. Identi�cação de padrões de uma
sequência  

12/02/2019
 L.P._1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. 
L.P_ Nesta atividade será estudada a posição da letra n Na silaba, ou seja, antes de uma
vogal, nas silabas de estrutura CV, e depois de uma vogal, nas silabas de estrutura VC,
exercendo a nasalização da vogal que acompanha   MATEMÁTICA Comparar e ordenar
números de até quatro ordens. Apresentar habilidade básica de leitura e escrita.

Compreender as regras do sistema de numeração decimal e o valor posicional dos
algarismos até a ordem das centenas.    

11/02/2019
 L.P._1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. 
L.P._10 Explorando, formas lúdicas os sons representados por r e rr, assim como sua
posição nas palavras.  
L.P._ Os alunos estudarão o gênero poema visuais a partir da leitura do poema “Guaraná
com canudinho”, de Sergio Capparelli. Para que os alunos possam começar a formar suas
preferencias como leitor �uentes, será trabalhada a estrutura e a identi�cação de
características do gênero:  verso, estrofe, rima, combinações de texto-imagem 

08/02/2019
 L.P._1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências. 
  L.P Nesta proposta, retomamos o gênero lista, solicitando aos alunos que produzam
coletivamente uma lista, com os nomes da turma da Monica em ordem alfabética.  
L.P_Planejar, com   a   ajuda   do professor, o   texto   que   será   produzido, considerando
a situação comunicativa, os interlocutores (quem   escreve/para   quem escreve); a  
�nalidade   ou   o   propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto   vai   circular);
o   suporte (qual   é   o portador   do   texto); a   linguagem, organização, estrutura; o tema
e assunto do texto.  Matemática Aproveite para observar o que eles já sabem sobre essas
escritas numéricas e o que ainda precisam aprender. Não fale das regularidades de
imediato, deixe que os alunos percebam por meio de boas perguntas que você poderá
fazer.  Problematize outras questões que permitam aos alunos usarem as cartelas
sobrepostas e identi�carem regularidades. Aproveite para observar o que eles já sabem
sobre esses números e o que ainda precisam aprender. Faça ditados de números usando
as cartelas sobrepostas.

07/02/2019
 L.P._1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências 



L.P._15 Navegar na Leitura tem como objetivo a leitura e a compreensão de texto
literários e não literários.
Assim, pode acomodar questões relacionada as habilidades do eixo Leitura e literária da
fabula A Cigarra e as Formigas  
Matemática
Peça a alguns alunos que leiam suas respostas e depois faça algumas sínteses das soluções
propostas, destacando as que indicarem a mesma função, por exemplo, procure agregar
as respostas do tipo: o número serve para contar coisas ou para saber qual a idade.
Destaque, também, as que indicarem situações em que o número aparece em seu aspecto
cardinal, a função de indicador de quantidade.

06/02/2019
L.P_1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.  
L.P._ Leitura e Escrita: listas, textos de memória, reescrita de �nal de conto, texto de
autoria parcial.
 
Matemática 
Identi�car os dados essenciais de uma situação.
Compreender o que são situações problemas não numéricos.
 Resolver problemas não numéricos explorando os processos matemáticos e estratégias
pessoais.

05/02/2019
L.P_1  Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.  
L.P._6 Elaboração dos combinados da turma, troca de experiências e memórias,
dramatizações.
MATEMÁTICA
 Permita que o aluno apresente essa estratégia de resolução da ... Dedique tempo para
instruir o aluno a interpretar a situação proposta pelo problema 

04/02/2019

 L.P._1 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e de
trocas de experiências pessoais e vivências.  
L.P_7 Jogos cooperativos, brincadeiras tradicionais e infantis, situações de aprendizagem
de música, teatro e dança.  
L.P._15  Leitura e Escrita: listas, textos de memória, reescrita de �nal de conto, texto de
autoria parcial. 
 

01/02
 L.P._1, 2 e 4 Jogos cooperativos, dinâmicas de grupos, atividades de comunicação oral e
de trocas de experiências pessoais e vivências.  
 

RECURSOS

17/06/2019
 | L.P Livro Ler e escrever Pág.: 162 até 1166 MATEMATICA 70 A 72     

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


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

Educação Física
25/06/19 
Quadra e bola

Educação Física
19/06/19 
Quadra e bola

Educação Física
18/06/19 
Quadra

Educação Física
12/06/19 
Quadra e som

Educação Física
11/06/19 
Quadra e som

14/06/2019
Leitura L.P PAG. 157 A 158  MAT: PAG. 68 E 69.

13/06/2019
 Leitura   L.P PAG. 153 A 156 MAT: XEROX  VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?
v=ZZ4xVo7OTdY    

12/06/2019
Leitura  L.P: XEROX  Matemática: Pag. 66 e 67    

11/06/2019
  Leitura  ·         
 Lousa Xerox  
Informática 

10/06/2019
 L.P Livro Ler e escrever Pág.: 148 até 152 Livro projeto integradores 21,22,23  
MATEMÁTICA  
61 A 62     

07/06/2019
 | Leitura L.P Ler escrever Pag. 146 Matemática Livro Didático pág. 52 e 53  Para casa
Matemática:    

06/06/2019
Leitura  Lousa  Vídeo Xerox   

05/06/2019
 Leitura  
Interdisciplinar pág. 46 a 48   Emai 103 e 104

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4xVo7OTdY


04/06/2019
 Leitura  ·         Lousa Xerox
Informática 

03/04/2019
Lousa L.P LIVRO DIDÁTICO 131 Livro projeto integrados 18, 19 e 20 Emai 106 e 107

Educação Física
05/06/19 
Quadra, som

Educação Física
04/06/19 
Quadra, bolas azuis pequenas

31/05/2019
Leitura L.P Ler escrever Pag. 143 Matemática Livro Didático pág. 48 e 47  Para casa
Matemática: Pág 68 e 69   

30/05/2019
 | Leitura   Interdisciplinar Pág.. 42 a 45  Xerox   

29/05/2019
Leitura   Emai 103 e 104  Lição de casa L.P. Livro Didático pág. 106 e 107

28/05/2019
    Leitura  ·         Lousa Xerox

Informática 

270

27/05/2019
  Leitura Lousa L.P Livro Ler e escrever Pág.: 187 Livro projeto integradores16 a 17 Emai 106
e 107  Para casa Matemática: Pág 66 e 67   

Educação Física
29/05/19 
Quadra.

Educação Física
28/05/19 
Quadra, bolas azuis pequenas

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

Educação Física
21/05/19 
Quadra, bolas azuis pequenas

24/05/2019
Leitura 
 Provas L.P  
Ler escrever  



23/05/2019
 Leitura    
PROVAS 
  Xerox

22/05/2019
 Leitura   Emai 103 e 104

21/05/2019
Leitura  ·         Lousa Xerox
Informática 

20/05/2019
 Leitura Lousa L.P Livro Ler e escrever Pág.: 187 Livro projeto integradores 13 a 15 Emai 101
e 102  

17/05/2019
  Leitura  
 L.P Ler escrever páginas  Emai 79 Jogos de Matemática ·          

16/05/2019
 | Leitura  Escrever páginas 72  92 Livros Interdisciplinar pág: 42 e 43  Xerox   

15/05/2019
  Leitura   
XEROX 
 Emai 86 e 87  

14/05/2019
 Leitura  
. Lousa Xerox
Informática 

13/05/2019
 Leitura Lousa L.P Livro Ler e escrever Pág.: 186 Emai 84 e 85  

10/05/2019
Leitura pag. 49 L.P Ler escrever páginas  Emai 79 Jogos de Matemática ·          

09/05/2019
Leitura pag. 46  escrever páginas 65,  84 e 85  Livros interdisciplinar pág: 40 e 41  Emai 77 e
78  

08/05/2019
 Leitura pag. 43 Interdisciplinar Pág: 35,36, 37,38 e 36 e 39 Emai 75 e 76  

07/05/2019
Leitura pag. 41 ·         Lousa Livro Didático 78,79,80 e 81
Informática 

06/05/2019
 Leitura pág. 36 Lousa L.P Livro Ler e escrever Pág.: 185 Emai 73 e 74  

30/04/2019



Leitura pag. 32 ·  
        Lousa Livro Didático 
Informática 

29/04/2019
Leitura pág. 31 
Lousa 
L.P Livro Ler e escrever Pág.: 185 
EMAI: pág.: 71 e 72 
 
 

Educação Física
15/05/19 
Quadra, bola

Educação Física
14/05/19 
Quadra, giz, bola

Educação Física
08/05/19 
Quadra, bola e corda

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

Educação Física

24/04/19 
Quadra e bola

Educação Física
23/04/19 
Quadra e bola 

26/04/2019
 Leitura pag. 28 L.P Ler escrever páginas 65,  84 e 85  Emai 70 Jogos de Matemática 

25/04/2019
 Leitura pag. 26  
escrever páginas 65,  
84 e 85
 |  Livros interdisciplinar pág: 34 e 35  Emai 68 e 69

24/04/2019
 | Leitura pag. 22 Interdisciplinar Pág: 32 e 33 Emai 66 e 67 Livro Didático
Pág 122 e 123 

23/04/201
 Leitura pag. 17 ·         Lousa Livro Didático Pág: 63,64,65
Informática 

22/04/2019
 | Leitura pág. 15  Lousa L.P Livro Ler e escrever Pág.: 184 EMAI: pág.: 64 e 65 Mat.:  livra
didático pág. 40 e 41



22/04/2019

22

18/04/2019+
 |Livros interdisciplinar pág: 32 e 33  Emai 62 e 63

17/04/2019
  | Livro  Ler e escrever Pág: 133 e 134 Emai 60 e 61 Livro Didático Pág 122 e 123

16/04/2019
 Lousa  
Livro Didático Pág:  60 e 61
EMAI  pág 55 e 56 

15/04/2019
 Lousa  
L.P Livro Ler e escrever Pág.: 176 e 177 
 EMAI: pág.: 53 e 54  
Mat.:  livra didático pág. 36 e 37  

12/04/2019
 L.P Ler escrever páginas 65,  84 e 85   
MATEMÁTICA.  
LEITURA 

11/04/2019

 Livros Ler e escrever Pág: 133 e 134  
Ciência folhas impressas  Emai 51 e 52

10/04/2019
 Livro interdisciplinar pág: 30 e 31
Emai 43,44 

09/04/2019
  Lousa Livro Didático Pág:  58 e 59
EMAI  pág 48  
Sala de Informatica na Ultima aula

08/04/2019
 Lousa  
L.P Livro Ler e escrever Pág.: 176 e 177  
EMAI: pág.: 46 e 47  
Mat.:  livra didático pág. 34 e 35  

Educação Física
17/04/19 
Quadra

Educação Física
16/04/19 
Quadra

Educação Física
10/04/19 
Quadra 



 

Educação Física
09/04/19 
Quadra 
 

ARTE
01/04/19 
03/04/19 
caderno de desenho  
livro didático 
lápis de cor 
canetinha 
régua

05/04/2019
 L.P Ler escrever páginas 65,  84 e 85   
MAT: LIVRO DIDATICO PG. 34,35 LEITURA 

04/04/2019
L.P  Livros Ler e escrever Pág: 130 interdisciplinares pág: 28 e 29 Informática 
Mat: Emai 44 e 45

03/04/2019
Livro interdisciplinar pág: 26 e 27 Mat: Emai 43,44

02/04/2019

 Lousa  
L.P Livro Didático Pág:  54,55,56 e 57
Mat: EMAI  pág 41,42 

01/04/2019
 Lousa L.P Livro Ler e escrever Pág.: 171 
MAT: EMAI: pág.: 40  
Mat.:  livra didático pág. 32 e 33 

29/03/2019
 Ler escrever páginas 63,64,65,  84 e 85 LIVRO DIDATICO PG. 30,31 ·          

28/03/2019
 Livros Ler e escrever Pág: 125 interdisciplinares pág: 18 e 19 Emai 36 e 37 Mat livra
Didático pág. 28 e 29 ·          

27/03/2019
Livro interdisciplinar pág: 16 e 17 Emai 34,35

26/03/2019
 Lousa Livro Didático Pág:  50,51,52 e 53 EMAI  pág 32,33

25/03/2019
  Lousa Livro Ler e escrever Pág: 171 EMAI: pág: 29,30,31

Educação Física



03/04/19 
Quadra, corda individual e cone

Educação Física
02/04/19 
Quadra, corda individual

Educação Física
27/03/19 
Quadra, corda individual

Educação Física
26/03/19 
Alunos irão explorar a corda, em deslocamento

22/03/2019
Ler escrever páginas 55, 57, 84

21/03/2019
 
Emai 27 e 28

20/03/2019

Livro interdisciplinar pág: 16 e 17
Emai 25 e 26 
 

19/03/2019
· 
Emai pág 23,24 

18/03/2019
Lousa 
 
E impresso de folhas das atividades ser realizadas.  
 

Educação Física 13/03/19 Quadra, bambolê.

Educação Física 12/03/19 Quadra

15/03/2019
 Ler escrever páginas 55, 57, 84 e 85 LIVRO DIDATICO PG. 48

14/03/2019
LER ESCREVER PAG: 123 A 126
 E XEROX DE ATIVIDADE

13/03/2019
Interdisciplinar Pág. 14 e 15 
 
EMAI pag: 19 e 20 
 
MAT:  Livro didático Pág 28 e 29



12/03/2019
L.P.  Livro didático Pág. 44, 45, 46 E 47 
 
MAT: EMAI 18
MAT:  Livro didático Pág 26 e 27

11/03/2019
Lousa
L.P.  Livro didático Pág. 43
EMAI pág. 16 e 17 
 

Educação Física 27/02/19 Sala 7

Educação Física 26/02/19 Quadra

Educação Física 20/02/19 Quadra

Educação Física 19/02/19 Quadra

Educação Física 13/02/19 Quadra

Educação Física 12/02/19 Quadra

01/03/2019
Lousa
Atividade impressas 
L.P Livro didático, pág. 40, 41 e 42

Mat: Livro EMAI, pág.14 E 15 
 

28/02/2019
Lousa
L.P atividades impressas e lousa
Mat: Livro Didático pág. 22,23 
 

27/02/2019
Lousa
L.P atividades impressas 
Mat: Livro didático, pág.20 e 21 
 

26/02/2019
Lousa
L.P Livro didático, pág. 38 e 39.
Interdisciplinar Pág. 10 e 11 
 

25/02/2019
Lousa
L.P.  Livro didático Pág. 36 e 37
MAT: Livro didática Pág. 18 e 19 

22/02/2019
Lousa
L.P Livro didático, pág. 32,33 E34,35
Mat: Livro didático, pág. 16,17e18. 
 



21/02/2019
Lousa
L.P Livro didático, pág. 24,25e 26,27
Mat: Livro EMAI Sequencia 1 Atividade 1.4 e 1.5 pág.12 e 13 
 

20/02/2019
Lousa
L.P Livro didático, pág. 21,,22,23
Mat: Livro didático, pág.14,15 
 

19/02/2019
Lousa
L.P Livro didático, pág. 18,19 e 20.
Mat: Livro didático, pág.12,13 
 

18/02/2019
Lousa
L.P.  Livro didático Pág. 14,15 e 16,17
MAT: Livro didática Pág. 10e11 

15/02/2019
·         Atividades impressas em folha,Calculadora, quadro, giz

15/02/2019

14/02/2019

·         Atividades impressas em folha, Calculadora, quadro, giz

13/02/2019
·         Atividades impressas em folha, Calculadora, quadro, giz

12/02/2019
·         Atividades impressas em folha, quadro, giz

11/02/2019
Folhas impressas lousa

08/02/2019
Xerox E lousa Livro do EMAI volume 1 

07/02/2019
Copias da fabula, e lousa. 

06/02/2019
Atividade principal xerox impressa Quadro com giz ou painel para anotar conclusões dos
aluno

05/02/2019
Xerox e lousa

04/02/2019
Folhas impressas



01/02/2019
Livro, e folhas sul�te. 
  
 

OBSERVAÇÕES

OK

15/03/2019
 

Correção de atividade para casa 
Atividade para casa 

14/03/2019

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


※※※※※※

 Correção de atividade para casa  Atividade para casa

13/03/2019

 
Correção de atividade para casa 
Atividade para casa 
 

12/03/2019

Correção de atividade para casa 
 
Atividade para casa 
 

11/03/2019

Correção de atividade para casa 
Atividade para casa 
 

26/02/2019
vai ser utilizado o CD  que acompanha o livro didático (L.P) pág. 38

20/02/2019
Uso de dicionário. 
 


