
padlet.com/mampraster/480kv1fqe5ck

3 ANO A
E.E. PROF. UACURY

EDSON MAMPRIN FEB 11, 2019 06:31PM

HABILIDADES E CONTEÚDOS

09/12
Leitura Inicial Poema
Reforço Intensivo com re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso do dicionário.

Estante Mágica/manhã de autógrafos.

16/12
Leitura Inicial Poema
Reforço Intensivo com re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso do dicionário.

Avaliação �nal.

13/12
Leitura Inicial Conto

Reforço intensivo com re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso de dicionário.

12/12
Leitura Inicial Poema
Reforço Intensivo com re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso do dicionário.

Conselho de classe/série.

11/12
Leitura Inicial fábula
Recuperação intensiva/re�exão sobre o sistema de escrita
através de listas e uso dicionário.

10/12
Leitura Inicial Poemas
Recuperação intensiva/re�exão do sistema de escrita com lista
e uso do dicionário.

06/12
Leitura Inicial: Conto de fadas
Recuperação Intensiva/re�exão do sistema de escrita através de
listas, leituras e uso do dicionário.

05/12
Recuperação intensiva re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso de dicionário.

Festa de natal

04/12
Leitura Inicial: Fábula
Recuperação Intensivare�exão sobre o sistema de ensino através
de listas de animais, frutas, formação de frases e uso de
dicionário.
Contas de adição e de subtração /resolução e prova real.
Leitura pelo aluno.

03/12
Recuperação Intensiva re�exão sobre o processo de leitura e
escrita através de listas e com o uso de dicionário.

02/12
Visitação dos aluno pela exposição cultural.
Distribuição dos projetos e �lme: O Menino do Pijama Listrado.
Recuperação Intensiva.

30/11
Sábado Festa da Primavera/amostra cultural.

Educação Física
25/11/19
28/11/19
Ensaio coral
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Educação Física
18/11/19
21/11/19
Ensaio coral

Educação Física
11/11/10
14/11/19
Ensaio Coral

29/11
Montagem da Festa Cultural da Primavera.

28/11
Leitura Inicial: Poema

Confecção de duas maquetes sobre o Sistema Solar.e
organizando os materiais e projetos para a Festa da Primavera.

Finalizando pinturas

27/11
Saresp de Matemática.

26/11
Leitura de conto do Saresp

Saresp de língua Portuguesa/diagnosticar as aprendizagens do
ano/série dos alunos.

25/11
Leitura Inicial: conto de fadas e conto de artimanha.

Revisão de conteúdos, dia para tirar dúvidas, dicas para a
realização das provas e momento de relaxamento.

22/11
Leitura Inicial: texto teatral
MMR/reforço
BNCC-
EF03LP04/EF03LP08/EF03LP23/EF03LP29/EF03LP36/EF03LP
13.
Didático de português unidade 12 Texto Teatral/Leitura de texto
teatral: O jacaré que comeu a noite/interpretação do
texto/sinais de pontuação e expressividade/ escrever de um
jeito e falar de outro: letras O e E em sílaba átona no �m da

palavra/leitura informativa: O teatro e suas origens/encenação
de texto teatral e autoavaliação sobre a unidade.
Fim do livro didático de português.

21/11
Leitura Inicial: Poemas

BNCC- EF03LP13/EF03LP23/EF03LP35/
EF03LP39/EF0335LP13/ EF03LP3515/EF03LP35LP17.
Didático de português unidade 11 Poemas, da página 216 até
232/sendo leitura de vários poemas, interpretação, prática de
oralidade, usos e re�exões: Sentido real e sentido �gurado das
palavras, em duplas produção de um poema, tirinhas e
autoavaliação do aluno sobre a unidade.

Correção de tarefas de casa.

Hora da leitura dos alunos.

19/11
Leitura Inicial: Consciência Negra
MMR/Reforço
BNCC- EF03LP05/EF03LP12/EF03LP13/
EF03LP14/EF03LP17/EF03LP32/ EF35LP02.
Didático de Português unidade 10 sobre notícia, da página 200
até a 214, sendo a página 208 uma notícia falada e uma produção
de uma notícia.
A página 215 autoavaliação dos alunos sobre o que avançaram e o
que precisam estudar mais.

MMR/reforço
Dinâmica das quatro operações/re�exão das operações e a
relação entre elas.

BNCC-
EF03MA03/EF03MA05/EF03MA26/EF03MA06/EF03MA07/
EF03MA27/EF03MA01/EF03MA11/EF03MA14 (revisão de:
números e operações, tratamento da informação e formas
geométricas)
Tarefa de casa /livro didático de matemática páginas: da 208 até
217.

18/11
Leitura Inicial conto de artimanha.

Correção de todas as tarefa do livro didático de matemática
passadas para casa no dia 13/11.

MMR //BNCC-
EF03LP08/EF03LP10/EF03LP11/EF03LP16/EF35LP06
Correção da unidade 09 Cartaz Publicitário, da página 186 até
198, realizadas pelos alunos no dia 13/11.

Produção de texto em duplas/ cartaz publicitário.



Autoavaliação da unidade feita pelo aluno.

Educação Física
04/11/19
07/11/19
Iniciamos a montagem do coral

14/11
Leitura Inicial conto de fada

Passando a limpo todas as �chas dos Animais do Mar (projeto),
�nalizando capas do projeto conto.

Vídeos sobre os animais do mar.

Hora da leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

13/11
Leitura Inicial :conto de assombração.
 
Sondagem de escrita das palavras/diagnosticar em que fase a
criança se apresenta.

Correção das tarefas de casa.

MMR //BNCC-
EF03LP08/EF03LP10/EF03LP11/EF03LP16/EF35LP06
Livro didático de português Unidade 09 Cartaz publicitário
/Leituras compartilhadas e colaborativa, observando a
expressividade, discutindo os temas, tempo para responderem
as atividades e correção coletiva./Roda da diversidade sobre
semelhança e entre as pessoas /Leituras: Em um mundo de
diferenças enxergue a igualdade.

MMR
 Dinâmica das quatro operações/ re�exão dos cálculos e o que
eles tem em comum.

Tarefa de casa

12/11
Leitura Inicial conto de fada

Correção das atividades da unidade 03 capítulo 08 do
interdisciplinar sobre tipos de poluição, que foram trabalhadas
no dia 08/11.

BNCC- EF03HI02/EF03HI09/EF03HI12
Livro interdisciplinar unidade 03 capítulo 09 outras mudanças
/a transformação das coisas com o passar do tempo.Páginas: da
152 até a 165.

MMR
Dinâmica das quatro operações.
Re�exão sobre cada uma das operações matemáticas.

BNCC- EF03MA15/ EF03MA21/
EF03MA15/EF03MA10/EF03MA25/EF03MA19/EF03MA19/
Tarefa de casa/didático de matemática.páginas: da 186 até 193

11/11
Leitura Inicial notícia.

Correção das tarefas de casa.

BNCC- EF03LP07/EF03LP22.
Produção de texto feito pelo aluno 
Roda de apresentação de Relato Pessoal de algo engraçado que o
aluno tenha na memória página 180

Hora da leitura dos alunos.

08/11
Leitura Inicial contos de artimanha.
Hora da leitura dos alunos.
BNCC- EF03LP08/EF03LP10/EF03LP11/EF03LP16/EF03LP06.
Livro didático de Português capítulo 09 Cartaz publicitário
páginas: da 184 até 199.

07/11
Leitura Inicial: Poemas dos livros do Estante mágica dos alunos.

Correção de todas as tarefas de casa.

BNCC-
EF03LP12/EF03LP07/EF03LP17/EF03LP30/EF03LP32/EF03LP2
2/
Didático de Português capítulo 08 Relato Pessoal/páginas: da
160 até 183.

06/11
Leitura Inicial: Fábula

Correção das tarefas do Interdisciplinar.

Correção das tarefas de casa de matemática.

Capítulo 08 do interdisciplinar/construções antigas/problemas
ambientais/Tipos de poluição (poluição da água, do ar,visual,
sonora, do solo,pelo lixo/A importância da reciclagem. BNCC-
EF03GE02/EF03GE04/EF03GE08/ EF03GE09.
 



Tarefa de casa 

05/11
Leitura Inicial Notícia 

Roda de conversa sobre a notícia

BNCC- EF03LP07/ EF03LP08/ EF03LP12/EF03LP22.
Didático de português unidade 08 Relato Pessoal.

MMR
Dinâmica das quatro operações 

BNCC
EF03MA14/EF03MA21/EF03MA16/EF03MA25/EF03MA07/
EF03MA22/EF03MA27/Fim da unidade 07.
Tarefa de casa de matemática páginas: da 158 até 163.

01/11
Leitura Inicial: Crônica 

Correção de todas as tarefas de casa.

MMR
Livro didático de Português/

31/10
Leitura Inicial: Contos de assombração/Halloween 
Correção de todas as tarefas de casa.

MMR
Dinâmica dos cálculos

BNCC EF03CI05/EF03CI08
Livro Interdisciplinar Unidade 03 Perceber as
mudanças/Capítulo 07 páginas: 124 até 131 .

BNCC EF03MA11/EF03MA08/EF03MA07
Tarefa de casa de matemática páginas: da 150 até 153 

30/10
Leitura Inicial: Notícia Morre Thor cãozinho que ajudou nas
buscas de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais.

MMR Estudo dirigido 
Continuação das tarefas do dia 25/10
BNCC -EF03LP30/EF03LP34/EF03LP37
Unidade 07 de português: Conto Popular 
Verbo/Hora de organizar o que estudamos (autoavaliação)/ HQ
e tirinhas/As terminações de "am" e "ão" nos verbos.

MMR 

Dinâmica da multiplicação 

Tarefa de casa de matemática/ páginas 146 até 149 (Tratamento
da informação/Sistema monetário/números e operações com
cálculo mental.

29/10
Leitura Inicial: Notícia/Mergulhador convence, e polvo troca
abrigo em copo de plástico por concha.
Discussão sobre o que estamos fazendo com o nosso lixo e tudo
e todos que são afetados pela falta de conscientização

Correção de todas as tarefas de matemática da tarefa de casa.

Correção das tarefas do dia 25/10 trabalhadas pela professora
substituta.

Dinâmica do campo multiplicativo.

25/10
Leitura Inicial Conto Popular

BNCC -EF03LP30/EF03LP34/EF03LP37
Unidade 07 de português: Conto Popular 
Verbo/Hora de organizar o que estudamos (autoavaliação)/ HQ
e tirinhas/As terminações de "am" e "ão" nos verbos.

Contas de Divisão e multiplicação.

24/10
Leitura Inicial Conto Popular
 
Correção das tarefas de casa da semana passada.

BNCC- EF35LP14/EF35LP15/EF03LP08/
EF03LP13/EF35LP02/EF35LP02/
EF35LP04.
Unidade 07 de Português: Conto Popular
Narrador/Personagem/Marcas da língua falada
(informal)/Reconto oral/ plani�cação das partes que compõe o
conto/ Outras formas de linguagem /língua falada e língua
escrita (uso de tirinhas).

23/10
Leitura Inicial: Notícia.
Roda de correção e revisão dos simulados.
Rever o conteúdo que �cou de�citário. 



22/10
Leitura deleite Conto de artmanha

Simulado de produção de texto pelo aluno: Conto de artmanha.

Correção das tarefas de casa

21/10
Leitura Inicial Poemas

Simulados para se prepararem para o Saresp e provas �nais.
Objetivo é diagnosticar algumas falhas ainda para tentar sanar. 

18/10
Leitura Inicial de conto de fadas.
Simulados para se prepararem para o Saresp e provas �nais.
Objetivo é diagnosticar algumas falhas ainda para tentar sanar.

17/10
Leitura Inicial: Notícia sobre desabamento de prédio em
Fortaleza/CE, cidade natal de aluno novo na escola./Leitura de
curiosidade sobre o Taj Mahal (foto em livro interdisciplinar que
alunos quiseram saber mais).

Correção coletiva na lousa de todos os Emais feitos no dia
anterior/Fim da coletânea com um teste no �nal.

Leitura compartilhada de um conto do capítulo 7 Conto
Popular/marcas da oralidade.

Tarefa de casa do livro interdisciplinar para entregar no dia
21/10 /capítulo 6/ O direito das pessoas da página 96 até 104.

16/10
Leitura Inicial: Poemas dos livros dos alunos (Estante Mágica).

Números e Operações/Espaço e Forma (simetria) /Tratamento
da informação (Tabela e grá�co com unidade de medida de
massa , de capacidade(litro e mililitro) e de comprimento (Cm e
Metro)
Estudo em grupos das últimas atividades do livro Emai vol.02
Emai do 31.2 até 33.5

Livro didático de português /Unidade 7 conto popular: O sapo
com medo d'água com interpretação do
texto/Narrador/personagem, Marcas da língua
falada/Plani�cação da história e reconto oral.

14/10

Leitura Inicial Conto de artmanha

Correção de tarefas de casa

Finalizando o show de talentos do dia das crianças.

Educação Física
31/10/19
Falta abonada

Educação Física
28/10/19
Feriado

Educação Física
24/10/19
Brincadeiras

Educação Física
21/10/19
Brincadeiras (atenção)

Educação Física
17/10/19
Brincadeiras(atenção)

Educação Física
14/10/19
Brincadeiras lateralidade

Educação Física
07/10/19
Brincadeiras

Educação Física
03/10/19
Conselho

Educação Física
30/09/19
Brincadeiras populares

11/10



Leitura Inicial / Músicas infantil.

Gincana para comemorar a Semana da Criança.

10/10
Leitura Inicial Poema

Gincana da Semana da Criança.

09/10
Leitura Inicial: Conto de assombração.

Projeto Animais do mar: Fichas técnicas dos animais e
ilustrações.

Sequência didática do Sistema Solar/Finalizando atividades
escritas.

08/10
Leitura Inicial: Notícia

Correção de todas as tarefas de sala e de casa do livro
Interdisciplinar.
Números e operações
Emai -30.1,30.2 e 30.3(situações problema do campo aditivo e do
campo multiplicativo).

Tarefa de casa

07/10
Leitura Inicial Conto de artimanha.

Correção das tarefas do Emai de quinta-feira.
Continuação da atividade da sequência didática: Sistema solar
(Curiosidades sobre o assunto).

04/10
Leitura Inicial: Curiosidades
 
BNCC - EF03CI04/ EF03CI05/EF03CI06/EF03HI09.
Livro Interdisciplinar: Unidade 02 capítulo 04 - Conviver com
animais/ Animais vertebrados e invertebrados da página 79 até a
85.

Tarefa de casa do Interdisciplinar/páginas 82, 86, 87,88, 89 e
90/Pesquisa em casa sobre animais Invertebrados /Capítulo 05
viver em grupo.

Hora da leitura dos alunos.

03/10
Conselho de classe dos anos iniciais.

02/10
Leitura Inicial: Notícia

Projeto Animais do Mar/Ficha técnica.
Produção de texto: você sabia que... Curiosidades.

Correção das tarefas do livro Interdisciplinar capítulo: conviver.

01/10
Leitura Inicial conto de artmanha

RI /Reforço hábitos de estudo

Números e operações/Tratamento da informação
Emai -26.1, 26.2 até 27.3

Sequência didática do Sistema Solar.

30/09
Leitura Inicial Poema sobre: O Valor da Vida. (Setembro Amarelo)

Roda de conversa sobre o Setembro Amarelo/ O valor da
vida/aprender com as frustrações/ Não estamos sozinhos.
Dinâmica dos alunos com outros colegas da escola.
Correção de tarefas de casa.

Educação Física
26/09/19
Jogos

Educação Física
23/09/19
Brincadeiras

27/09
Leitura Inicial Curiosidades
Avaliação PUA Interdisciplinar de ciências, História e geogra�a.

Hora da leitura/ A formação de leitores competentes e desenho
do Estante mágica.

Tarefa de casa

26/09



Leitura inicial notícia 
Avaliação AAP de Lingua portuguesa e matemática para os
faltosos.

Leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes e
desenhos do Estante Mágica.

25/09
Leitura Inicial Conto

Leitura Inicial Conto 
Avaliação AAP de matemática/Diagnosticar a aprendizagem dos
alunos.

24/09
Leitura Inicial Conto 
Avaliação AAP de língua Portuguesa/Diagnosticar a
aprendizagem dos alunos.

23/09
Leitura Inicial (Poemas)
Leitura dos alunos
Números e operações/tratamento da informação.
Emais do 24.5 até 25.5

Educação Física - 19/09/19
Brincadeiras. 

Educação Física
16/09/19
Falta abonada

20/09
Leitura Inicial: Conto de assombração 

Sala de leitura /empréstimo de livros.

Didático de português /capítulo 5 carta pessoal/Substantivo
próprio e substantivo comum/ páginas: da 106 até 109.

Tarefa de casa

19/09
Leitura Inicial: Texto cientí�co 

Didático de português capítulo 5 carta pessoal /Usos e re�exões

da página 102 até a 105/variedades linguísticas: O formal e o
Informal.

Emai:24.3 e 24.4 

Tarefa de casa

18/09
Leitura Inicial: Fábula

Emai 24.1 e 24.2 

Sequência do sistema Solar 

Tarefa de casa

17/09
Leitura Inicial: Poemas
RI/reforço através de hábitos de estudo.

Avaliação PUA/Interdisciplinar de História, Geogra�a e Ciências.

Desenho do livro de poemas/ Estante Mágica.

Leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes

16/09
Leitura Inicial: Conto de artmanha

Desenhos do livro de poemas da Estante Mágica.

Revisão do que já estudamos no Interdisciplinar..
Correção das tarefas de casa

12/09
Leitura Inicial/Conto de artimanha

Números e Operações
Emai: 22.3, 22.4 e 22.5/A formulação de problemas/Adições
tradicionais ou com decomposição.

BNCC-EF03LP08/EF03LP12/EF03LP13
Didático de Português/Unidade 05 Carta Pessoal páginas: da 94
até 97.
Desenhos do livro de poemas do Estante mágica.
Tarefa de casa: As quatro operações.

13/09
Leitura Inicial:Noticia (Crianças de cinco anos de uma cidade da
Dinamarca, vão a escola sozinhas e de bicicleta.



 H 04A − Localizar informação explícita em texto informativo
sobre os planetas. H 04B − Localizar informação implícita em
texto informativo sobre os planetas. 
Estudo em grupo
Sequência Didática do Sistema Solar.
Desenhos do livro de poema da  Estante Mágica
BNCC- EF03LP34/EF35LP10/EF03LP01
Didático de Português unidade 05 Carta Pessoal páginas 98 até
101 
Substantivo próprio e substantivo comum.

Tratamento da Informação e números e operações
Emai 23.1 e 23.2/Tabela e situação problema 

11/09
Leitura Inicial: Notícia
 H 05A − Produzir uma �cha técnica de um animal do mar a
partir de um texto que traz informações a respeito, com
características do gênero. H 05B − Produzir uma �cha técnica de
um animal do mar a partir de um texto que traz informações a
respeito, com características da linguagem escrita 
Projeto Animais do mar 

Números e Operações 
Emai 22.1 e 22.2 

Estudo da Tabuada/em duplas

10/09
Leitura Inicial em capítulos do conto: A Bolsa Amarela 08 e 09.

Grandezas e medidas, números e operações e tratamento da
informação.
Emai: 21.6 Revisão da unidade através de questões com
alternativas.
Atividades RI
 H 04 − Diferenciar o uso do R e RR em um determinado
contexto. H 05 − Identi�car as diferenças de tempo entre os
verbos terminados em ÃO e AM. H 06 − Utilizar a regra
necessária para a escrita ortográ�ca dos substantivos e adjetivos
terminados em ESA e EZA. H 07 − Diferenciar o uso do L e do U
na escrita �nal de uma palavra.
Sequência de ortogra�a: Da 4A até a 4D/releitura com
focalização.

Desenho da capa do livro Estante Mágica.

Tarefa de casa: Poema AsBorboletas.

Educação Física

12/09/19
Jogos de queimada

Educação Física
09/09/19
 Jogos de Equilíbrio 

Educação Física
05/09/19
 Jogos de Raciocínio 

Educação Física
02/09/19
Agilidade, velocidade, atenção.

09/09
Leitura Inicial: Poemas

Tratamento da Informação e Números e Operações.
Emai: 21.4 e 21.5 /A primeira atividade é uma tabela trabalhando
medida de capacidade(litro e mililítros) e a segunda atividade é
um dominó do campo aditivo.
Interdisciplinar Unidade 03/fechamento da unidade com roda
de conversa sobre o que estudamos na unidade.

06/09
Leitura Inicial em capítulos: A Bolsa Amarela

Hora da leitura /a formação de leitores competentes.

Reunião de pais

05/09
Leitura Inicial em capítulos do conto: A Bolsa Amarela

Projeto Animais do Mar 2B Registro de informações em textos
cientí�cos.2 C preenchimento de �chas técnicas dos animais já
estudados.

Sequência do Sistema Solar 2B,2C e 2D /Estudo coletivo,leitura
para localizar informações e leitura compartilhada 2.

Tarefa de casa

04/09
Leitura Inicial: Lendas e Mitos
Tratamento da Informação
Emai 21.2 tabelas e meses do ano



Projeto Animais do Mar estudo de textos de divulgação
cientí�ca: tartaruga marinha, cavalo marinho, baleia-jubarte,
tubarão-azul e caranguejo.
Interdisciplinar/estudo do globo terrestre e do mapa mundi
Números e operações
Tarefa de casa: As quatro operações matemáticas

03/09
Leitura Inicial em capítulos do conto: A Bolsa Amarela  cap.06.

Reforço: Hábitos de estudo com os alunos: Ana Beatriz,
Vinícius,Wellington,Edilson e Breno.

Correção das tarefas de casa do dia:30/08 as quatro operações.

Informática Escola Games 
Aprendendo a ver horas
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/
Complementando a Sequência do Sistema Solar com jogos
online http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar/

Tarefa de casa: Fazer um poema com o tema: Preconceito

02/09
Leitura Inicial: Lendas e Mitos 

BNCC - EF03CI07, EF03CI09,EF03GE04,EF03GE06 e EF03GE07
Interdisciplinar Unidade 03: Descobrir Paisagens/Os elementos
das paisagens;elementos naturais e elementos
culturais;trabalhando com paisagens; a natureza e as paisagens e
o trabalho transforma as paisagens.

Estudo das tabuadas 
Leitura dos alunos/A formação de leitores competentes.

30/08
Leitura Inicial: conto de assombração 

Correção na lousa pelos alunos das tarefas de casa(operações do
campo multiplicativo).

Hora da leitura dos alunos/A formação de leitores competentes.

Sala de leitura para empréstimos

Revisão sobre o que foi aprendido no livro interdisciplinar.

Tarefa de casa:As quatro operações matemática.

28/08

Leitura Inicial Texto cientí�co: Sistema solar.

Vídeos sobre o Sistema solar

Grandezas e Medidas
Emai 20.4 e 20.5/ medidas de capacidade com tabela.

29/08
Leitura Inicial: conto em capítulos A Bolsa Amarela.

Reforço contínuo 
Sequência de ortogra�a e de pontuação /Revisão em duplas de
um texto escrito pelos alunos.

Grandezas e medidas e Tratamento da Informação
Emai 21.1/Análise de grá�co sobre unidade de capacidade para
analisar e responder a perguntas.

Tarefa de casa: contas de multiplicação e divisão.

27/08
Leitura Inicial: Conto em capítulos A Bolsa Amarela.

Reforço MMR (Edilson, Wellington, Vinícius, Breno e Ana
Beatriz).
Espaço e Forma 
Emai 20.2 e 20.3 /Mosaico e mandalas/Análise de três mosaicos
e a escolha de um para reproduzir(identi�car formas, mosaicos
no cotidiano).
 

Projeto Animais do Mar 
atividade 1 B - Ditado ao professor de um texto de divulgação
cientí�ca transformando em �cha técnica sobre o Gol�nho.

Correção das tarefas de casa 

Tarefa de casa: Fazer um poema com duas estrofes a partir de
um dos temas escolhidos pela turma.

26/08
Leitura Inicial: Lendas folcloricas

Projeto Animais do Mar: Atividade 1 e 1 A Apresentação do
Projeto e produto �nal(mural)/Leitura compartilhada de texto
de divulgação coletiva sobre o gol�nho(ler para obter
informações e ampliar seus conhecimentos sobre a linguagem
dos textos de divulgação cientí�ca.

Números e operações e Espaço e forma.
Emai: 19.5 e 20.1 A primeira atividade trabalha a relação entre a

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/
http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar/


multiplicação e a divisão e a segunda será para analisar várias
�guras geométricas e falar o que tem de diferente e o que tem
em comum entre elas.

Tarefa de casa: contas de multiplicação e divisão.

23/08
Leitura Inicial conto em capítulos:A Bolsa Amarela

Hora da leitura/formação de leitores competentes.

Sala de leitura(empréstimo de livros).

Recuperação intensiva 
Retomada com correção coletiva de texto verbete feito pelos
alunos.

Educação Física
29/08/19
Falta abonada

Educação Física
26/08/19
Agilidade, força de membros superiores.

Educação Física
19/08/19
Agilidade, força de membros superiores.

Educação Física
15/08/19
Lateralidade, atenção, força de membros inferiores.

Educação Física
12/08/19
Lateralidade, atenção, força de membros inferiores.

Educação Física
08/08/19
Retomamos brincadeiras para coordenação e lateralidade.

Educação Física

05/08/19
Retomamos brincadeiras para coordenação e lateralidade.

22/08
Leitura Inicial em capítulos: A Bolsa Amarela 02 

Recuperação Intensiva 
Sequência didática de ortogra�a :releitura com focalização 4 B
(M �nal e M ou N antes de consoantes)
Squência didática de Pontuação: 2 C reescrita coletiva com foco
na pontuação.

Recuperação Intensiva
Tabela com cálculos de divisão com resto ou exatas.
Emai 19.4

21/08
Leitura Inicial em capítulos: A Bolsa  Amarela 01/Reportagem:
Como a fumaça das queimadas na Amazônia afetam as cidades.

Recuperação Intensiva 
Ler e Escrever: Ortogra�a Ditado Interativo atividade 2

Sequência Didática: Sistema Solar Estudo Coletivo 

Recuperação Intensiva 
Emai 19.3 Quadro de divisão mental  com observação e discussão
de curiosidades.

Tarefa de casa /Poemas escritos pelo aluno com temas já
estabelecidos.

20/08
Leitura Inicial: Conto de artimanha 

Aprendizagem das tabuadas/Dinâmica 

Leitura dos alunos/ A formação de 

Atividade com o uso do dicionário

19/08
Leitura Inicial: Poema 

Correção das tarefas de casa 



Reforço Intensivo
Sequência didática de ortogra�a 
Squência didática de Pontuação

Reforço Intensivo 
Situações problema do campo multiplicativo
Emai 19.2 

ARTE 12/14/19/21/26/28/08/19
Projeto folclore
.Brincadeiras no folclore
.Brincadeiras de roda
.Parlendas
Mito " Boitáta
Lendas e atividades relacionadas ao personagem em destaque.
Habilidades
Ao brincar e explorar brincadeiras, como jogos, canções  as e
danças, buscando reconhecer nelas a contribuição e as
in�uências dos diferentes povos que contribuíram para
construção da cultura nacional, trabalham-se as habilidades
EF15AR24 e EF15AR25
(BNCC)

16/08
Leitura inicial Conto de artimanha 

Recuperação intensiva 
Retomada com correção coletiva de texto verbete feito pelos
alunos.

Recuperação intensiva
Emai  19.1 situações do campo multiplicativo.

Tarefa de casa: criar um poema com o tema amizade.

15/08
Leitura Inicial Poemas 

Recuperação intensiva
Sequência didática de Pontuação e ortogra�a.

Recuperação intensiva 
Emai 18.5 situação problema de multiplicação retangular e uma
combinatória.

14/08 Leitura inicial: Sistema Solar
Teatro Sanasa
Sequencia didática de Astronomia 
Etapa 01 e 1 A Apresentação da sequência e elaboração de
perguntas.

Recuperação Intensiva 
Grandezas e medidas 
Emai 18.4 situações do campo aditivo.

Correção das tarefas de casa na lousa.

13/08
Leitura Inicial Mitos e Lendas

Recuperação Intensiva
Projeto Mitos e lendas: escrita das palavras,ortogra�a e sinais de
pontuação.

Recuperação Intensiva 
Números e operações
Emai 18.3 situações problemas do campo aditivo.

Correção das tarefas de casa do livro interdisciplinar.
Tarefa de casa de matemática

12/08
Leitura Inicial Curiosidades

Recuperação Intensiva
Retomada das atividades de sinais de pontuação e ortogra�a
trabalhadas no dia 09/08 pela professora substituta.
Correção de tarefas de casa do didático de português.

Arte 05 e 07/08/19
Conteúdo
Cartão do Dia dos Pais 
técnica de Kirigami
Habilidades
Exercitar, em seus trabalhos o uso expressivo da policromia e de
valores monocromáticos;

09/08
1-Leitura Inicial: 

Hora da leitura do aluno/formação de leitores competentes.

Atividades de sinais de pontuação: Pontuando texto 

As quatro operações 

08/08
1-Leitura Inicial: Folclore mitos e lendas

(Recuperação Intensiva)Projeto Animais de Jardim /correção



coletiva de textos produzidos pelas alunos.

Emai - 18.1 números e operações/ grandezas e medidas.

07/08
1-Leitura Inicial 

Avaliação em processo de Português e matemática para os
faltosos. 

!7- O aluno Lê sozinho ou para um coleguinha de sala. 

06/08
1-Leitura Inicial

Avaliação em Processo de Língua Portuguesa

17-Leitura dos alunos(a formação de leitores competentes)

05/08
1-Leitura Inicial

Avaliação em Processo de matemática.

17-Leitura dos alunos(a formação de leitores competentes)

02/08
1-Leitura Inicial

Correções das tarefas de casa das férias de ciências /Leitura
compartilhada com discussão dos assuntos e correção coletiva.

Dinâmica com tabuada

01/08
1-Leitura Inicial

Roda de conversa sobre as férias 

Roda literária sobre os livros levados como empréstimo nas
férias.

Correção das tarefas de casa das férias (português).

Educação Física
01/08/19
Brincadeiras.

31/07
1-Leitura Inicial 

Roda de conversa sobre as férias 

Roda literária sobre os livros levados como empréstimo nas
férias.

Dinâmica com tabuada 

27/06
Cinema Toy Story 4 no Shopping Prado. (oferecido pela Sanasa
Campinas).

26/06
Leitura Inicial (poemas)

Correção coletiva de verbetes/ Projeto animais de jardim.

Leitura dos alunos/a formação de leitores competentes.

Educação Física
27/06/19
Cinema

Educação Física
24/06/19
Gincanas

Educação Física
17/06/19
Brincadeiras

Educação Física
13/06/19
Ensaio para festa junina

Educação Física



10/06/19
Ensaio para festa junina.

19/06
1- Leitura Inicial (conto)

Tratamento da informação/questões de múltipla escolha para
diagnosticar o que os alunos aprenderam sobre a unidade. 
Emai - 17.4 e 17.5 (�m do vol. 01)

Projeto Animais de jardim (verbetes)/ correção coletiva de
verbetes produzidos pelos alunos.

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

18/06
1- Leitura Inicial (fábula)

Campeonato
Atividades na sala de informática 2ª e 3ª aulas (Dragonlearn)
estudo da matemática de forma lúdica.

Formatura do Proerd 

17/06
1- Leitura inicial (Último capítulo de Moby Dick)

Correção das tarefas de casa.

Grandezas e medidas/ Tratamento da informação.
Emai -16.1, 16.2 e 16.3 (medida de massa).

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

14/06
1- Leitura Inicial contos de artmanha: O macaco, a onça e o
peixe)

17-Hora da leitura/ sala de leitura
(a formação de leitores competentes).
Desenho livre junino

Festa Junina /Cultura popular

(ordem crescente e números por extenso)
Tarefa de casa de matemática páginas 116 e 117  

13/06

1- Leitura Inicial (Em capítulos Moby Dyck)

Atividades MMR (ordem crescente e decrescente de forma
lúdica.

BNCC EF35LP05 /EF35LP06/ EF03LP08/ EF03LP34/ EF03LP12.
Atividades de alfabetização da página 70 até a 75 (HQ -
Interpretação de texto/ produção de texto: falas de personagem
em HQ).

Leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes.

Tarefa de casa de matemática páginas 114 e 115 Quadro de
números e situação-problema do campo aditivo.

12/06
1- Leitura Inicial (poema)
Ensaio de quadrilha para festa junina.

Espaço e Forma
Emai - do 15.1 até 15.5 
Identi�car e contar número de faces, vértices e arestas de
poliedros.

Assembleia de classe sobre hábitos de estudo.

11/06
1- Leitura Inicial ( Em capítulos Moby Dyck)

Atividades na sala de informática 2ª e 3ª aulas (Dragonlearn)
estudo da matemática de forma lúdica.

BNCC-EF03LP23 /EF35LP05
Atividades de alfabetização/re�exão sobre o sistema de escrita
(M antes de "P e B" / Sons nasal)páginas 63, 64 e 65.

Tarefa de casa/páginas 109 e 110 de matemática (localização/
percursos e atividades com dobro)

10/06
1- Leitura Inicial (conto de artimanha A onça e o gamba)

Correção das tarefas de casa 

Tratamento da informação/Números e operações 
Emai - do 14.1 ao 14.5 

17-Leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes.

06/06



1- Leitura Inicial ( leitura de conto em capítulos Moby Dyck).

Projeto Animais de jardim (verbetes) produção de texto com
apoio de texto cientí�co. 

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

Tarefa de casa 

07/06
1- Leitura Inicial (poemas)

Correção de tarefas de casa

Emai-13.6 Atividades diagnósticas para ver a aprendizagem da
unidade.

Projeto Animais de jardim (produção de verbetes com o apoio de
texto cientí�co)

Sala de leitura/empréstimos 
A formação de leitores competentes.

05/06
1-Leitura Inicial (leitura de conto em capítulos Moby Dyck)

Correção das tarefas de casa.

Espaço e forma/ produção de texto sobre o tema.
Emai -13.4 e 13.5
Atividades de alfabetização (re�exão sobre o sistema de escrita)
17-Leitura dos alunos /A formação de leitores competentes.

Educação Física
06/06/19
Montagem da coreogra�a para Festa Junina

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

04/06
1-Leitura Inicial (notícia)

Atividades na sala de informática 2ª e 3ª aulas (Dragonlearn)
estudo da matemática de forma lúdica.

Atividade de Alfabetização do livro de Português/ O que

estudamos na unidade 02 página 49 e 57 hora de organizarmos o
que estudamos
 ( Texto em versos e texto em proso).

Leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes.

03/06
1-Leitura Inicial (Poemas)

Correção das tarefas de casa do dia 30/05.
Tratamento da informação e Espaço e Forma.
Emai- 12.5, 13.1 e 13.2 (atividade com tabela e atividades para
identi�car semelhanças e diferenças em sólidos geométricos).

31/05
1-Leitura Inicial (Os continentes: A vida na Terra)

BNCC -EF03LP23/ EF35LP05
Atividades de alfabetização e compreensão da escrita páginas 63,
64, 65 e 67 do didático de português (plural em palavras
terminadas em ão, ães e ões;letra "M" antes de "P" e "B" e
reescrita de trava lingua depois de memorizar no caderno
(Orangotango).
Obs: a página 67 é uma autoavaliação do que estudamos.

17-Sala de leitura/ Hora da leitura 
A formação de leitores competentes/ devolução de livros e
empréstimo de outros.

Tarefa de casa (momento de roda de leitura em voz alta em casa,
onde o aluno lê o livro que escolheu para a família).

30/05
1-Leitura Inicial (conto em capítulos: Moby Dyck 3,4 e 5).

BNCC EF03LP04
Didático de português/prática da oralidade: página 58 fábula
contada em forma de tirinha /conversa sobre vencer sempre e
dramatização em grupos da fábula "O Mosquito e o Leão".
Língua: usos e re�exões (frase: ordem das palavras) páginas 61 e
62. 

Medidas de comprimento
Tarefa de casa de matemática  páginas 99 e 100

29/05
1-Leitura Inicial (Conto em capítulos: Moby Dyck 1 e 2)

Correção das tarefas de casa.

Números e Operações (campo multiplicativo.



Emai: 12.2, 12.3 e 12.4 

17-Leitura dos alunos em voz alta/ A formação de leitores
competentes.

27/05
1-Leitura Inicial (poemas)

Correção das tarefas dadas pela professora substituta no dia
22/05.

 H 05A − Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal
de jardim a partir de dois textos que trazem informações a
respeito, com características do gênero. H 05B − Produzir
verbete de enciclopédia infantil sobre um animal de jardim a
partir de dois textos que trazem informações a respeito, com
características da linguagem escrita. 
Projeto Animais de jardim (verbetes) Produção de verbetes a
partir de texto cientí�co/ Borboletas ou Mariposas / A
Sociedade das Abelhas.

28/05
1-Leitura Inicial (Conto africano sobre o Líder Mandela)

Atividades na sala de informática 2ª e 3ª aulas (Dragonlearn)
estudo da matemática de forma lúdica.

Espaço e forma 
Interdisciplinar /atividades das páginas: 18 a 21 sobre Percursos
e Pontos de referências.

Tarefa de casa (Períodos de tempo com tabelas e grá�cos)
páginas 96,97 e 98.

Educação Física
30/05/19
Brincadeiras .

Educação Física
27/05/19
Brincadeiras

Educação Física
23/05/19
Introdução ao Voleibol: posição das mãos.

Educação Física

20/05/19
Falta Médica

24/05
1- Leitura inicial (curiosidades)

Avaliação em processo tanto de língua portuguesa quanto de
matemática para os alunos faltosos ou para os que ainda não
terminaram.

Sala de leitura /hora da leitura.

Tarefa de casa 

23/05
1- Leitura inicial (conto)

Avaliação em processo de matemática.

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

22/05
1- Leitura inicial (poema)

Números e Operações 
Emai 11.4, 11.5 e 12.1/ preenchimento de quadro de multiplicação
e atividade de situação problema do campo multiplicativo.|

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

21/05
1- Leitura inicial (conto)

Avaliação em processo de língua portuguesa.

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

20/05
1-Leitura Inicial (cronica para crianças)
Correção das tarefas de casa
17-Roda de conversa para apresentação dos livros que levaram
para empréstimo com indicação literária. 

17/05
1-Leitura Inicial (Poema)
Sala de leitura (empréstimo e roda de leitura).



H 05A − Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal
de jardim a partir de dois textos que trazem informações a
respeito, com características do gênero. H 05B − Produzir
verbete de enciclopédia infantil sobre um animal de jardim a
partir de dois textos que trazem informações a respeito, com
características da linguagem escrita. 
Projeto Animais de jardim (verbete)
Produção de texto: As borboletas/mariposas.

16/05
1-Leitura Inicial Informativa/ curiosidade: Como os
meteorologistas fazem para ter a previsão do tempo.

Atividade prática com o uso dos sinais de pontuação com a
professora Bel do 5ºano A.

H 05A − Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal
de jardim a partir de dois textos que trazem informações a
respeito, com características do gênero. H 05B − Produzir
verbete de enciclopédia infantil sobre um animal de jardim a
partir de dois textos que trazem informações a respeito, com
características da linguagem escrita. 
Projeto Animais de Jardim (verbete) Produção de texto: A
centopeia.

Atividades de alfabetização (nome completo, alfabeto, lista de
palavras)/re�exão do sistema de escrita.

Tarefa de casa páginas 90,91 e 92 de matemática (situação-
problema do campo multiplicativo).

15/05
1-Leitura Inicial (notícia)

Correção de Tarefas de casa. 

Números e Operações
Emai 11.2 e 11.3 Dobro e metade

17-Leitura dos alunos/A formação de leitores competentes.

14/05
Leitura Inicial (Poema)

Atividades do curso Emai 06_05_2019 (? pegar a atividade com a
coordenadora)/Sala de informática.

Atividades de alfabetização didático de português: separação
Silábica páginas 45 até a 48

13/05
1-Leitura Inicial (conto)

Grandezas e medidas
Emai 11.1 situações problema do campo multiplicativo (gincana
em duplas) /10.4 e 10.5 de sexta-feira.

Tarefas de casa 86 e 87 (desa�os matemático com grá�co).

10/05
1-Leitura Inicial (Poema dia das Mães)

H 05A − Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal
de jardim a partir de dois textos que trazem informações a
respeito, com características do gênero. H 05B − Produzir
verbete de enciclopédia infantil sobre um animal de jardim a
partir de dois textos que trazem informações a respeito, com
características da linguagem escrita. 
Projeto Animais de jardim (verbete)
Produção: O Caracol

Grandezas e Medidas 
Emai 10.4 e 10.5 Medidas de comprimento.

09/05
1-Leitura Inicial (notícia)

 H 05A − Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal
de jardim a partir de dois textos que trazem informações a
respeito, com características do gênero. H 05B − Produzir
verbete de enciclopédia infantil sobre um animal de jardim a
partir de dois textos que trazem informações a respeito, com
características da linguagem escrita. 
Projeto Animais de Jardim (verbete) Produção: O grilo

Grandezas e medidas
Emai 10.3 medidas de comprimento.

Tarefa de casa de matemática 82, 83, 84 e 85 (sólidos
geométricos)

07/05
1-Leitura Inicial (Fábula)

Espaço e Forma
Atividade do Emai 05_07_2019 Localização espacial.

Conhecimentos linguísticos e gramaticais. BNCC- EF03LP29 
Atividades de alfabetização livro didático de Português: Usos dos
sinais de pontuação páginas/41 a 43.

Tarefa de casa de matemático páginas: 79 a 81 (EF03MA13)



associar �guras geométricas espaciais.

06/05
1-Leitura Inicial (conto)

Correção das tarefas de casa 

17-Leitura dos alunos

Campo aditivo e multiplicativo
Jogos pedagógicos (dominó da adição e da multiplicação.
 

08/05
1- Leitura Inicial (conto de Artimanha)

Correção das tarefas de casa 

BNCC EF03LP21 
Atividades de alfabetização didático de português (produção de
texto: outro �nal para a história em versos. ( jogral página 44).

Números e operações 
Emai 10.1 e 10.2 (quadro de número /Ordem crescente e
decrescente. 

Educação Física
16/05/19
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares (Conhecimento do
Corpo) (Conhecer Brincadeiras e Brinquedos) 
Resgate das brincadeiras de rua

Educação Física
13/05/19
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares (Conhecimento do
Corpo) (Conhecer Brincadeiras e Brinquedos) 
Resgate das brincadeiras de rua

30/04
1-Leitura Inicial (notícia)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Espaço e Forma
Emai 04_04_2019 jogo sobre localização no espaço/escola
games.

BNCC-EF03LP23 /EF35LP05
Didático de Português:Sinais de pontuação com tirinhas/
páginas 41, 42 e 43.Palavras em jogo: separação silábica em
textos com letra cursiva páginas 44 até 49.

29/04
Leitura Inicial (Poema)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Tratamento da informação
Emai 9.6 Atividade com análise de tabela 
Sala de leitura /leitura dos alunos e empréstimo de livros

26/04
1-Leitura Inicial (Fábula)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

BNCC-EF03GE01/EF03GE02/EF03GE06/EF03GE07
Interdisciplinar/ páginas 15 até 21 Os lugares de memória como
pontos de referência.

17-Hora da leitura/ A formação de leitores competentes.

Tratamento da Informação /Números e operações.
Emai 9.4 e 9.5 grá�co e quadro de cálculo mental para
preenchimento.

Tarefa de casa: Páginas da 72 até 77 situações que envolvem o
sistema monetário.

25/04
1-Leitura Inicial (Notícia)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

 H 05B − Produzir verbete de enciclopédia infantil de um animal
de jardim a partir de dois textos que trazem informações a
respeito, com características do gênero. H 05B − Produzir
verbete de enciclopédia infantil sobre 
Projeto Jardim (verbete) 06 Produção de verbete em duplas 

Tratamento da informação 
Emai 9.1, 9.2 e 9.3  Atividades com análise e preenchimento de
tabelas 



Leitura dos alunos/A formação de leitores competentes.

24/04
1-Leitura Inicial (conto de artimanha)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e 
re�exão sobre o sistema de escrita.

 H 04A − Localizar informação explícita em texto informativo
sobre animais de jardim. H 04B − Localizar informação implícita
em texto informativo sobre animais de jardim
Projeto Animais de Jardim (verbete) 5 Revisão coletiva de um
verbete.

Grandezas e Medidas/ Números e Operações.
Emai 8.3 e 8.4 Atividade com calendário e outra com
preenchimento de quadro de adição com cálculo mental.

Tarefa de casa: As quatro operações matemáticas.

23/04
1-Leitura Inicial (conto)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Emai 03_04_2019 Gincana com situações problema 11.1

 H 04A − Localizar informação explícita em texto informativo
sobre animais de jardim. H 04B − Localizar informação implícita
em texto informativo sobre animais de jardim. H 05A − Produzir
verbete de enciclopédia infantil de um animal de jardim a partir
de dois textos que trazem informações a respeito, com
características do gênero. H 05B − Produzir verbete de
enciclopédia infantil sobre 
Projeto: Jardim, Um mundo para os animais pequenos 3A Leitura
em duplas de um verbete com anotações/3B Leitura individual
de outro verbete/ 4 Produção de um verbete coletivo a partir de
um texto de divulgação cientí�co.

22/04
Leitura Inicial (poema)
Correção das tarefas de casa do dia 18/04.
Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Grandezas e Medidas 
Retomada  das atividades com correção coletiva dos emais 8.1,8.2

e 8.3 do dia 18/04.

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

Educação Física
02/05/19
Brinquedos Cantados Brincadeiras Populares (Conhecimento do
Corpo) (Conhecer Brincadeiras e Brinquedos) .

Educação Física
25/04/19
Resgate de brincadeiras de rua.

Educação Física
18/04/19
Locomoção, coordenação, equilíbrio

Educação Física
15/04/19
Locomoção, coordenação, equilíbrio

18/04
1-Leitura inicial (Poema Páscoa)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Grandezas e medidas 
Emai 8.1,8.2 e 8.3  Perguntas sobre medidas de tempo/tabela
sobre trimestre.

Leitura dos alunos /a formação de leitores competentes.

Atividade sobre a Páscoa (desenho livre)

Tarefa de casa

16/04
1-Leitura inicial (Poema)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita



Sondagem diagnóstica de palavras (ditado).

Projeto Contos Reescrita do aluno.

Leitura dos alunos 

Tarefa de casa 

15/04
1-Leitura inicial (conto)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Tratamento da informação/Espaço e forma 
Emai 6.4,6.5,7.1 e 7.2/Tabela, grá�co/localização de objetos em
maquete.

correção das tarefas de casa

12/04
1-Leitura inicial (piadas)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Referência: BNCC -EF 03LP37 /EF 35LP05 / EF 03LP29
Atividades de alfabetização didático de português páginas 36 até
43 outras linguagens/ jogral/línguas:usos e re�exões 

17-Hora da leitura /a formação de leitores competentes

Tarefa de casa 

11/04
1- Leitura inicial (texto instrucional)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Projeto conto 2B Reescrita do conto "A princesa e o Grão de
Ervilha" em duplas.

Números e Operações
 Emai 6.1, 6.2 e 6.3
Enigmas em operações/Situações problemas do campo
aditivo/identi�cando qual é a operação para resolver o
problema(oralidade e interpretação) 

Tarefa de casa

10/04
1-Leitura inicial (notícia)
Correção das tarefas de casa 

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita.

Números e Operações
Emai 5.2, 5.3,5.4 e 5.5 
Jogo de dominó da adição /atividade com cartela
sobreposta/calculo mental e atividade para diagnosticar as
aprendizagens do que foi estudado até agora.

H05A e H05B Projeto Animais de jardim 2A e 2B (verbetes)
Apresentação pelas duplas dos verbetes que �zeram.
17-Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

09/04
1-Leitura inicial (poema)

Atividade do Emai  quadro de números aula 02_04_2019
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/
?deviceType=computer
Interdisciplinar 
17-Atividade de leitura colaborativa/compartilhada "Plantas
Carnívoras existe mesmo"?
Emai 5.1 Números e operações 
Situações Problemas/Analisar, interpretar, resolver e formular
situações-problema;compreender alguns dos signi�cados da
adição e da subtração.
17-Leitura dos alunos
Tarefa de casa 

08/04
1-Leitura inicial (conto para trabalhar valores) O Elefante
Bernardo
Correção das tarefas de casa de língua portuguesa 
Números e operações 
Emai 4.4 e 4.5 Retomada do Emai do dia 05/04 -  Emai 4.4

http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/?deviceType=computer


Organizando fatos básicos em um quadro para identi�cação de
regularidades e propriedades e 4.5 Preenchimento de tabela com
exploração de cálculo mental/adição.

Educação Física
11/04/19
 Ginástica Habilidades Motoras Básicas - Locomoção 

Educação Física
08/04/19
 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
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
1-Leitura inicial (Conto de fadas)
Atividades de alfabetização/nome, alfabeto e re�exão sobre o
sistema de escrita.
17-Hora da leitura /A formação de leitores competentes.
Números e Operações
Emai 4.4 Organizando fatos básicos em um quadro para
identi�cação de regularidades e propriedades.

04/04
1-Leitura inicial (Texto de divulgação cientí�ca)
Atividades de alfabetização/nome, alfabeto e re�exão sobre o
sistema de escrita.
Observação das diversas con�gurações das sílabas H 02A- Ler e
escrever (do ponto de vista do sistema de escrita). 
Atividades das páginas 26 e 27 de Português. 
H 04A − Localizar informação explícita em texto informativo
sobre animais de jardim. H 04B − Localizar informação implícita
em texto informativo sobre animais de jardim. H 05A − Produzir
verbete de enciclopédia infantil de um animal de jardim a partir
de dois textos que trazem informações a respeito, com

características do gênero. 
Projeto Animais de jardim (verbete) Comparação de dois textos
de divulgação cientí�ca e verbete.

Tarefa de casa para entregar na segunda 08/04 de lingua
portuguesa páginas 28 e da 30 a 35
(memória em jogo, história em versos/valorizar a literatura e
outras manifestações culturais e localização de informações
explícitas em texto (Referência BNCC EF03LP08).

03/04
1-Leitura inicial (conto de artimanha) 
Atividades de alfabetização/nome, alfabeto e re�exão sobre o
sistema de escrita.
 H 02A- Ler e escrever (do ponto de vista do sistema de escrita). 
Português páginas 24 e 25 (antônimos)
Números e Operações
Emai -4.3 situações problemas do campo aditivo

02/04
1-Leitura inicial (Poema)
Atividades de alfabetização/nome, alfabeto e re�exão sobre o
sistema de escrita.
Palestra Sanasa
Relato sobre as observações da atividade do dia 28/03: Relógio
de Sol. 
Atividade 01_01_04_2019 Emai 
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/ 
H_( Espaço e forma • Relação entre cubos e quadrados,
paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos).
H 03A − Reescrever o �nal de um conto conhecido fazendo uso
da linguagem escrita própria dos contos de fadas.  H 03D −
Reescrever o �nal de um conto conhecido do ponto de vista da
pontuação. 
Projeto Conto atividade 2B Leitura com análise do conto "A
princesa e o grão de ervilha".(Reescrita do aluno).
Números e Operações.
Tarefa de casa de matemática páginas 44,45,46 e 47

01/04
1-Leitura inicial (Piadas)
Atividades de alfabetização/nome, alfabeto e re�exão sobre o
sistema de escrita.
Números e Operações
Emai 4.2 Situações problema do campo aditivo.
17Leitura dos alunos 

29/03
1- Leitura inicial Reportagem sobre Bullying 
Atividades de alfabetização/nome, alfabeto e re�exão sobre o
sistema de escrita

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/


Assembleia de classe com o tema Bullying 
Tratamento da informação 
Emai 3.5 (tabela) e 4.1 (tabela)
Correção das tarefas de casa do livro didático de matemática.

28/03
1- Leitura inicial Informativo/curiosidades: O relógio de sol
Atividades de alfabetização páginas 22 e 23 (sinônimos)
Experiência prática com o Relógio de Sol e atividades
fotografando as próprias sombras
Informática /Exploração da plataforma da sala de leitura.
Apresentação da atividade do projeto Animais de Jardim 2 B
Produção de texto Verbete em duplas.
Números e operações
Tarefa de casa de matemática páginas 37,40,41,42 e 43.

27/03
1- Leitura inicial Curiosidades/ divulgação cientí�ca sobre
animais de jardim 
Rotina dos alunos com letra cursiva na lousa
Atividades de alfabetização 
Projeto Animais de jardim (verbete)
Leitura compartilhada de um texto de divulgação cientí�ca 2.A
2.B /Localização de informações em um texto de divulgação
cientí�ca. 

26/03
1- Leitura inicial Conto: Os três Cabritinhos.
Rotina dos alunos com letra cursiva na lousa
Atividades de alfabetização 
Emai 3.4 Tabelas com pesquisa de times
Projeto: Quem reescreve um conto aprende um tanto/ atividade
2.A Leitura e análise do conto: Os três Cabritinhos.
Reescrita do conto
Tarefa de casa

25/03
1-Leitura inicial Poemas
Correção das tarefas de casa páginas 30,31 e 32 de matemática
didático
Grandezas e Medidas sistema monetário(roda de conversa)
Retomada com correção dos Emais 3.1,3.2 e 3.3 do dia 22/03
17-Leitura dos alunos/a formação de leitores competentes.

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

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

22/03
Leitura Inicial
Hora da leitura/A formação de leitores competentes 
Grandezas e medidas/sistema monetá
Retomada dos Emais 3.1,3.2 e 3.3 que não foram trabalhados
devido a ausência da professora de sala nos dias 15 e 18/03.
Tarefa de casa do livro didática de matemática 

21/03
1-Leitura Inicial poesias 
Provas de português e de Matemática para alunos faltosos 
Hora da leitura/A formação de leitores competentes.

20/03
1-Leitura inicial de curiosidades (deleite)
Avaliação de matemática/diagnosticar a aprendizagem dos
alunos
leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes 

19/03
Leitura inicial conto A princesa e o grão de ervilha
Avaliação de Língua Portuguesa 
Leitura do aluno: A formação de leitores competentes

Educação Física
28/03/19
Atletismo , locomoção
coordenação motora

Educação Física
25/03/19
Atletismo , locomoção
coordenação motora



Educação Física 21/03/19 Habilidades
Motoras Básicas - Locomoção
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer
Brincadeiras) (Se-Mover no Espaço e no
Tempo) Brincadeiras para lateralidade e
coordenação.

Educação Física 18/03/19 Habilidades
Motoras Básicas - Locomoção
(Conhecimento do Corpo) (Conhecer
Brincadeiras) (Se-Mover no Espaço e no
Tempo) Brincadeiras para lateralidade e
coordenação.

18/03
1-Leitura inicial deleite
Rotina dos alunos(letra cursiva)
H1/H2 (2ºano)Atividades de alfabetização (nome, listas e
alfabeto)
7-Leitura dos alunos 
Grandezas e Medidas-Emai 3.3 (sistema monetário)

15/03 1-Leitura inicial deleite Rotina dos
alunos(letra cursiva) H1/H2(2ºano)
Atividades de alfabetização (nome,listas e
alfabeto) 7-Hora da leitura Grandezas e
Medidas-Emai 3.1(sistema monetário)
Grandezas e Medidas-Emai 3.2 (sistema
monetário/atividade com folhetos de
supermercado)

14/03
1-Leitura inicial deleite
Rotina dos alunos(letra cursiva)
H1/H2 (2ºano) Atividades de alfabetização(Nome,listas e
alfabeto).
Correção de tarefas na lousa
7-Hora da leitura(a formação de leitores competentes)
Reunião de Pais

13/03
1-Leitura inicial deleite
Rotina dos alunos(letra cursiva)
H1/H2 (2ºANO)Atividades de alfabetização (nome, alfabeto e
listas)
H04A-Projeto didático: Jardim um mundo para os animais
pequenos (verbete)

Atividade 1A e 1B.
Sequência 2 Espaço e Forma Emai 2.5 Localização com pontos de
referência 

12/03
1-Leitura inicial deleite
Rotina dos alunos(letra cursiva)
 H1/H2-(do 2ºano) Atividades de alfabetização 
7/H3A-Projeto: Quem reescreve um conto, aprende um tanto/
Etapa 1A Apresentação do projeto com roda de conversa.
 Sequência 1 números e operações-Emai 2.3 Fichas sobrepostas
  Sequência 2 Espaço e Forma-Emai 2.4 Localização com pontos
de referência 
Correção das tarefas de casa

Educação Física 14/03/19 Brincadeiras para
lateralidade e coordenação.

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

Educação Física 28/02/19 Jogos sensoriais

Educação Física 25/02/19 Jogos de
perseguição

Educação Física 21/02/19 Jogos de
Perseguição

Educação Física 18/02/19 Jogos de
Perseguição

Educação Física 14/02/19 Jogo Jogos de
Perseguição

Educação Física 11/02/19 Diagnóstico do
ano anterior. Brincadeiras Populares Jogos
Sensoriais.

11/03
1-Leitura inicial/deleite Poemas
Rotina dos alunos(letra cursiva)
15-Leitura compartilhada informativa sobre o Relógio de Sol.
Confecção de relógio de sol(o�cina)/testando o experimento.
Correção das tarefas de casa da semana anterior 
Tarefa de casa de matemática



01/03
1-Leitura inicial/deleite
Rotina dos alunos
17-Hora da Leitura(a formação de leitores competentes).
Baile de carnaval

28/02
1-leitura inicial/deleite
Rotina dos alunos 
13-Trecho de música de carnaval (letra cursiva).
24-Emai 2.2 atividade com quadro de número para completar e
analisar (revisão de conteúdo).

27/02
1-Leitura inicial/deleite
Rotina dos alunos
Correção das tarefas de casa 
12-Ler texto de memória (música de carnaval).
14-Localizar palavras ditadas pelo prof. em música de carnaval.
24- Utilizar estratégias de contagem a partir de um número
dado

26/02
1-Leitura inicial/deleite
Rotina dos alunos 
19-Reescrever o �nal de um conto conhecido com
características da linguagem escrita.
24-Emai 2.1 sucessor e antecessor.
22- Tarefa de casa pag.26 didático situações problema do campo
aditivo .

25/02
1-Leitura inicial/deleite
A história do Carnaval para crianças.
Rotina dos alunos(treino da letra cursiva).
Sequência numérica
sondagem diagnóstica
4-Roda de conversa: Carnaval a cultura do povo.

22/02
1-Leitura inicial(deleite)
15-Hora da leitura do aluno
21-Livro interdisciplinar pg 12 e 13(pontos de referência a partir
de imagens de diferentes regiões do Brasil.

23-Identi�car as características de algumas �guras geométricas.
22-Tarefa de casa pg.25 didático de matemática/situações
problemas do campo aditivo(revisão de conteúdo)

21/02
1-Leitura inicial(deleite)
Línguas usos e re�exões:O sentido das palavras/
habilidade:inferir o sentido das palavras e expressões
desconhecidas em letra de canção,pg.21 didático.
24-Utilizar estratégias de contagem a partir de um número dado.

20/02
1-Leitura inicial(deleite) Conto de Assombração Pelo
coordenador Fernando
18/21-Revisão das escritas de adivinhas dos alunos.
Ortogra�a/uso de dicionário
15-leitura dos alunos.

19/02
1-leitura inicial (deleite) Piadas infantil.
12/13-Ler textos de memória/escrever trecho de cantiga de
roda conhecida(letra cursiva).
24- Utilizar estratégias de contagem a partir de um número
dado.
22-Tarefa de casa/situações problema do campo aditivo pg. 24
(revisão).

18/02
1-leitura inicial(deleite)
Rotina dos alunos/treino da letra cursiva/correção das tarefas
de casa.
2/3/4/5/6/7/8-Combinados da turma (roda de conversa)

15/02
1-leitura deleite/7-participar de situações de intercâmbio oral
em situações comunicativas do cotidiano/

14/02
1-leitura deleite/7-participar de situações de intercâmbio oral
em situações comunicativas do cotidiano/19-produzir textos de
autoria(estrofe para poema)/18-reescrita de �nal de um conto
conhecido (revisão de trecho de poema).  

13/02
1-Leitura deleite/7-leitura compartilhada/7-participar de
situações de intercâmbio oral em situações comunicativas do



cotidiano( atividades 1,2,3,4 e 5 do Ler e Escrever)/8-interagir
com seus pares/9- externar sentimentos/11-apropriar-se de
atitudes próprias do convívio coletivo(apresentação de adivinhas
pesquisadas pelos alunos)/Correção de tarefas de casa na lousa.

12/02
Leitura deleite/leitura compartilhada/leitura dos enunciados,
tempo para realizarem as atividades e correção coletiva na lousa.

11/02/2019
1-Leitura deleite/
 Correção coletiva na lousa/
 7Leitura compartilhada com discussão dos assuntos 

ESTRATÉGIAS

16/12
Leitura Inicial Poema
Reforço Intensivo com re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso do dicionário.

Avaliação �nal.

13/12
Recuperação Intensiva/re�exão do sistema de escrita através de
leituras.

Conselho de classe/série.

12/12
Reforço Intensivo com re�exão do sistema de escrita através de
listas e uso do dicionário.

Conselho de classe/série

11/12
Recuperação Intensiva/re�exão do sistema de escrita através de
leituras.

10/12
Recuperação Intensiva/re�exão do sistema de escrita através de
leituras.

09/12

Recuperação Intensiva/re�exão do sistema de escrita através de
leituras.
Manhã de autógrafos do Estante Mágica.

05/12
Recuperação Intensiva/re�exão do sistema de escrita através de
leituras.

Festa de Natal

Leitura deleite feita pela professora.
06/12
Recuperação Intensiva/re�exão sobre o sistema de ensino
através de listas de animais, frutas, formação de frases e uso de
dicionário.
Contas de adição e de subtração /resolução e prova real.
Leitura pelo aluno.
As atividades são desenvolvidas em grupos de quatro alunos,
com hipóteses de escrita e de di�culdades próximas e com o
auxílio da professora.

Leitura deleite feita pela professora.
04/12
Recuperação Intensiva/re�exão sobre o sistema de ensino
através de listas de animais, frutas, formação de frases e uso de
dicionário.
Contas de adição e de subtração /resolução e prova real.
Leitura pelo aluno.
As atividades são desenvolvidas em grupos de quatro alunos,
com hipóteses de escrita e de di�culdades próximas e com o
auxílio da professora.

Leitura deleite feita pela professora.
02/12
Recuperação Intensiva/re�exão sobre o sistema de ensino
através de listas de animais, frutas, formação de frases e uso de
dicionário.
Contas de adição e de subtração /resolução e prova real.
Leitura pelo aluno.
As atividades são desenvolvidas em grupos de quatro alunos,
com hipóteses de escrita e de di�culdades próximas e com o
auxílio da professora.

Leitura deleite feita pela professora.
03/12
Recuperação Intensiva/re�exão sobre o sistema de ensino
através de listas de animais, frutas, formação de frases e uso de
dicionário.
Contas de adição e de subtração /resolução e prova real.
Leitura pelo aluno.
As atividades são desenvolvidas em grupos de quatro alunos,



com hipóteses de escrita e de di�culdades próximas e com o
auxílio da professora.

30/11
Exposição cultural dos trabalhos dos alunos.

Educação Física
25/11/19
28/11/19
Ensaio  da música Asa Branca. Usamos material confeccionado
pelas professoras: Izabel e Ivonete.

Educação Física
18/11/19
21/11/19
Ensaio  da música Asa Branca. Usamos material confeccionado
pelas professoras: Izabel e Ivonete.

Educação Física
11/11/19
14/11/19
Ensaio  da música Asa Branca. Usamos material confeccionado
pelas professoras: Izabel e Ivonete.

29/11
Montagem da Festa Cultural da Primavera

28/11
Leitura deleite feita pela professora.

Confecção pelos alunos que serão divididos em dois grupos para
montar duas maquetes.
Finalizando os últimos detalhes para a Festa da primavera.

27/11
A avaliação do Saresp é aplicada de acordo com o manual de
instruções do professor.

26/11
Leitura de contos para as reescritas dos alunos na prova.

A avaliação do Saresp é aplicada de acordo com o manual de
instruções do professor.

25/11
Leitura deleite feita pela professora.

Revisão de conteúdos que geralmente caem no Saresp, com
momentos de tirar algumas dúvidas.

Dicas de como fazer e se preparar para as provas.

Momento de relaxamento com música.

22/11
MMR/reforço
BNCC-
EF03LP04/EF03LP08/EF03LP23/EF03LP29/EF03LP36/EF03LP
13.
Didático de português unidade 12 Texto Teatral/Leitura de texto
teatral: O jacaré que comeu a noite/interpretação do
texto/sinais de pontuação e expressividade/ escrever de um
jeito e falar de outro: letras O e E em sílaba átona no �m da
palavra/leitura informativa: O teatro e suas origens/encenação
de texto teatral e autoavaliação sobre a unidade.
Fim do livro didático de português./Leituras colaborativas,
compartilhadas, preparação para a apresentação do texto teatral
e tempo para as atividades.

21/11
Leitura deleite feita pela professora.

MMR/reforço
BNCC- EF03LP13/EF03LP23/EF03LP35/
EF03LP39/EF0335LP13/ EF03LP3515/EF03LP35LP17.
Didático de português unidade 11 Poemas, da página 216 até
232/sendo leitura de vários poemas, interpretação, prática de
oralidade, usos e re�exões: Sentido real e sentido �gurado das
palavras, em duplas produção de um poema, tirinhas e
autoavaliação do aluno sobre a unidade./Leitura compartilhada,
colaborativa, com discussão dos assuntos, tempo para
realizarem as atividades e correção coletiva em outra aula.

Correção coletiva de tarefas de casa na lousa, com momentos de
tirar dúvidas. 

Hora da leitura dos alunos/ A formação de leitores competentes,
onde os alunos escolhem suas leitura de diversos gêneros
literários, lê individualmente ou para um colega de sala.

19/11
Leitura deleite feita pela professora.
BNCC- EF03LP05/EF03LP12/EF03LP13/
EF03LP14/EF03LP17/EF03LP32/ EF35LP02.
Didático de Português unidade 10 sobre notícia, da página 200
até a 214, sendo a página 208 uma notícia falada e uma produção
de uma notícia.
A página 215 autoavaliação dos alunos sobre o que avançaram e o
que precisam estudar mais./ A unidade será trabalhada com



leitura compartilhada, colaborativa, com discussão dos assuntos,
tempo para realizarem as produções em duplas e leitura pelos
alunos de noticias variadas e de notícia falada.
No �nal da unidade teremos uma autoavaliação dos alunos sobre
em que avançaram e o que precisam estudar mais.

Dinâmica das quatro operações, são passadas na lousa contas
das quatro operações, onde o aluno precisa armar, calcular, tirar
a prova real analisando cada cálculo para correção no dia 21/11.
 
Tarefa de casa/Explicação com exemplos na lousa, leitura
compartilhada de cada enunciado para que o aluno passa ter
autonomia na hora de fazer as tarefas.

18/11
Leitura deleite feita pela professora.

Correção na lousa de todas as tarefas de casa de matemática,
onde o aluno corrige e aproveita para tirar dúvidas e analisarmos
as respostas de cada um.

MMR //BNCC-
EF03LP08/EF03LP10/EF03LP11/EF03LP16/EF35LP06
Correção coletiva na lousa e oralmente com a análise das
respostas dos alunos, discussão dos assuntos e autoavaliação por
parte do aluno sobre o que avançou ou precisa estudar mais.

Em duplas produção de texto para um cartaz publicitário.

Educação Física
04/11/19
07/11/19
Começamos ensaiar a música Asa Branca. Usamos material
confeccionado pelas professoras: Izabel e Ivonete.

14/11
Leitura deleite feita pela professora.

Finalizando projetos para exposição cultural.

Assistir a vídeo sobre os animais do mar/com roda de conversa
depois.

13/11
Leitura deleite feita pela professora.

Sondagem de escrita das palavras/diagnosticar em que fase a
criança se apresenta./ditado feito pela professora de forma
individual.

Correção das tarefas de casa/na lousa pelo aluno e com

momentos de estudo e tira dúvidas..

MMR /BNCC-
EF03LP08/EF03LP10/EF03LP11/EF03LP16/EF35LP06
Livro didático de português Unidade 09 Cartaz publicitário
/Leituras compartilhadas e colaborativa, observando a
expressividade, discutindo os temas, tempo para responderem
as atividades e correção coletiva./Roda da diversidade sobre
semelhança e entre as pessoas /Leituras: Em um mundo de
diferenças enxergue a igualdade.

MMR
 Dinâmica das quatro operações/ re�exão dos cálculos e o que
eles tem em comum, tempo para realizarem, correção na lousa
com explicação de cada cálculo por eles.

Tarefa de casa

12/11
Leitura deleite feita pela professora.

Interdisciplinar tarefas do dia 08/11 unidade sobre poluição.
Correção coletiva, com leitura de cada enunciado, discussão dos
assuntos e das respostas pessoais de cada aluno.

BNCC- EF03HI02/EF03HI09/EF03HI12
Livro interdisciplinar unidade 03 capítulo 09 outras mudanças
/a transformação das coisas com o passar do tempo.Páginas: da
152 até a 165.
Leitura de cada enunciado, explicação para que o aluno consiga
em dupla elaborar as suas respostas pessoais, tempo para fazer e
correção das respostas dos alunos oral ou na lousa quando a
resposta não for pessoal.

MMR
Dinâmica das quatro operações, onde é passado uma lista de
contas e o aluno precisa armar, realizar os vários cálculos, tirar a
prova real, fazer na lousa e dar explicação do passo a passo de
tudo que fez para chegar nos resultados.

Tarefa de casa/didático de matemática./Explicação de cada
atividade, para que o aluno tenha autonomia na hora de realizar
suas tarefas e precise cada vez menos da ajuda dos pais.

11/11
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa com discussão dos assuntos e
momento de tirar dúvidas.

MMR
Roda de leitura dos relatos feitos por cada um, inclusive o relato
pessoal da professora.
BNCC- EF03LP07/EF03LP22.
Produção de texto feito pelo aluno 
Roda de apresentação de Relato Pessoal de algo engraçado que o



aluno tenha na memória página 180

Hora da leitura dos alunos/onde o aluno lê sozinho ou para um
coleguinha de classe.

08/11
Leitura deleite feita pela professora.
Livro didático de Português capítulo 09 Cartaz publicitário
/Leitura compartilhada, leitura pelo aluno, discussão dos
assuntos com exemplos, tempo para realizarem algumas
atividades e correção coletiva na lousa.

07/11
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva pelo aluno na lousa.

Livro didático de Português capítulo 08 Relato Pessoal/Leitura
compartilhada, leitura pelo aluno, discussão dos assuntos com
exemplos, tempo para realizarem algumas atividades e correção
coletiva na lousa.

06/11
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva e oral das tarefas do livro interdisciplinar da
semana passada.

Correção na lousa pelos alunos das tarefas de casa de
matemática, onde o aluno é quem corrigi e aproveita para tirar
dúvidas.

Capítulo 08 do Interdisciplinar/Leitura compartilhada,
discussão dos assuntos, tempo para fazer em duplas e correção
coletiva.

Tarefa de casa/explicação das tarefas com exemplos para que o
aluno consiga fazer com autonomia em casa.

05/11
Leitura deleite feita pela professora.

Atividades do didático de português, leitura compartilhada de
tudo, discussão dos assuntos, tempo para realizarem e correção
coletiva na lousa pelos alunos.

Roda de conversa sobre a notícia para que os alunos possam
falar sobre o assunto e poder colocar sua opinião a respeito.

Dinâmica das quatro operações, onde são colocados algumas
contas, com tempo determinado e o aluno precisa além de
realizar esses cálculos de várias maneiras diferentes, também
terá que fazer a prova real para ter certeza de que acertou. Obs:

É o aluno que realiza todas as etapas na lousa e precisa depois
explicar o passo a passo de cada cálculo para a tuma, como se
fosse ele o professor naquele momento.

Tarefa de casa onde a professora faz a leitura compartilhada de
cada atividade, com exemplos na lousa, para que o aluno tenha
autonomia e consiga fazer sozinho em casa.

31/10
Leitura deleite feita pela professora.

MMR 
Dinâmica da multiplicação, onde os alunos tem um tempo para
resolverem os cálculos, tirar a prova real, realizar as tabuadas
para correção com explicação pelo aluno para a classe de como
�zeram cada passo do cálculo.

Leitura compartilhada com discussão, tempo para realizarem as
atividades em duplas e correção coletiva na lousa.
BNCC EF03CI05/EF03CI08
Livro Interdisciplinar Unidade 03 Perceber as
mudanças/Capítulo 07 páginas: 124 até 131.

Tarefa de casa com explicação de todas as atividades e exemplos
na lousa para que o aluno tenha autonomia para fazer sozinho.

30/10
Leitura deleite feita pela professora.

Momento de estudo de gramática.
Leitura dos enunciados, discussão dos assuntos, preenchimento
das atividades e outros exemplos.

Dinâmica da multiplicação, onde os alunos tem um tempo para
resolverem os cálculos, tirar a prova real, realizar as tabuadas
para correção com explicação pelo aluno para a classe de como
�zeram cada passo do cálculo.

Tarefa de casa com explicação de todas as atividades e exemplos
na lousa para que o aluno tenha autonomia para fazer sozinho.

29/10
Leitura deleite feita pela professora.

Correção na lousa com momentos de tirar dúvidas e estudo para
as provas �nais./Correção pelos alunos coletivamente e na
lousa.

Correção das tarefas do interdisciplinar e didático de português,
tirando dúvidas, na lousa  e coletivamente.



Dinâmica da multiplicação, onde é passado um cálculo de cada
com tempo para realizar e depois mutirão da aprendizagem com
os que ainda estiverem com di�culdades.

25/10
Leitura deleite feita pela professora.

Leitura coletiva de cada enunciado, discussão dos assuntos e
correções na lousa.BNCC -EF03LP30/EF03LP34/EF03LP37
Unidade 07 de português: Conto Popular 
Verbo/Hora de organizar o que estudamos (autoavaliação)/ HQ
e tirinhas/As terminações de "am" e "ão" nos verbos.

Contas de divisão e multiplicação no caderno e com correção no
dia seguinte.

24/10
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa das tarefas de casa.

Leitura compartilhada dos enunciados, tempo para realizarem as
atividades, discussão dos assuntos com exemplos e correções na
lousa.
BNCC- EF35LP14/EF35LP15/EF03LP08/
EF03LP13/EF35LP02/EF35LP02/
EF35LP04.
Unidade 07 de Português: Conto Popular
Narrador/Personagem/Marcas da língua falada
(informal)/Reconto oral/ plani�cação das partes que compõe o
conto/ Outras formas de linguagem /língua falada e língua
escrita (uso de tirinhas).

23/10
Leitura Deleite feita pela professora.

Roda de correção e revisão dos simulados feita pelos alunos na
lousa.

Revisão na lousa do que foi visto nos Emais vol. 01 e 02
/preparatório para o Saresp.

22/10
Leitura deleite de conto de artmanh feita pela professora.

Simulado de escrita de um �nal inventado pelo aluno de um
conto de artmanha.

Correção coletiva na lousa das tarefas de casa.

21/10
Leitura deleite feita pela professora.

Simulado usando saresp de anos anteriores e do 4º ano para
tentar aumentar o nível dos alunos quanto o grau de di�culdade
das provas, claro que adaptando em difícil, mas possível para
eles.

18/10
Leitura deleite feita pela professora.

Simulado usando saresp de anos anteriores e do 4º ano para
tentar aumentar o nível dos alunos quanto o grau de di�culdade
das provas, claro que adaptando em difícil, mas possível para
eles.

17/10
Leitura deleite feita pela professora.

Correção na lousa dos Emais coletivamente, tirando dúvidas e
nos preparando para as avaliações �nais./termino do livro.

Leitura compartilhada de conto popular, onde o aluno deve
acompanhar a leitura poque pode ser o próximo a ler. Discussão
sobre as marcas da oralidade.

Tarefa de casa, com leitura compartilhada dos enunciados das
atividades, com explicação do que devem fazer em casa. Obs:
Tarefas devem ser entregues na segunda-feira 21/10.

16/10
Leitura deleite feita pela professora.

Em grupos com quatro alunos cada, leitura compartilhada dos
enunciados, tempo para realizarem cada uma das atividades,
com a professora circulando entre os grupos e dando suporte
quando necessário. Obs:A correção de todas essas atividades
estão marcadas para o dia seguinte.
Números e Operações/Espaço e Forma (simetria) /Tratamento
da informação (Tabela e grá�co com unidade de medida de
massa , de capacidade(litro e mililitro) e de comprimento (Cm e
Metro)
Estudo em grupos das últimas atividades do livro Emai vol.02
Emai do 31.2 até 33.5

Comanda da professora para que o aluno faça uma leitura
silenciosa e responda as perguntas de interpretação, depois
discussão sobre: narrador/personagem, marcas da língua
falada/ plani�cação da história e reconto oral de todos.
Livro didático de português /Unidade 7 conto popular: O sapo
com medo d'água com interpretação do
texto/Narrador/personagem, Marcas da língua
falada/Plani�cação da história e reconto oral.



14/10
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa de tarefas de casa, onde o aluno tem
a oportunidade de correção por ele próprio, coletivamente e
momento de tirar as dúvidas.

Apresentação do show de talentos dos alunos que ainda não
haviam se apresentado.

Educação Física
31/10/19
Falta abonada

Educação Física
28/10/19
Feriado

Educação Física
24/10/19
Polícia e ladrão, pega pega com bola

Educação Física
21/10/19
Alunos em duas �leiras numeradas, de costas, bola ao centro, ao
comando os números correspondentes levantarão, vence quem
pagar a bola primeiro.
Após brincarão de dedinhos.(uma mistura de atenção e estátua).

Educação Física
17/10/19
Alunos em duas �leiras numeradas, de costas, bola ao centro, ao
comando os números correspondentes levantarão, vence quem
pagar a bola primeiro.
Após brincarão de dedinhos.(uma mistura de atenção e estátua).

Educação Física
14/10/19
Correr e contornar os cones, pega pega na linha com obstáculos,
corda

Educação Física
07/10/19
Pega pega em duplas, pega ajuda, queimada

Educação Física

03/10/19
Conselho

Educação Física
30/09/19
Briga de galo, dedinhos, pega corrente.

11/10
Leitura deleite feita pela professora.

Gincana com várias atividades para comemorar a Semana da
Criança.

10/10
Leitura deleite feita pela professora.

Gincana com várias atividades para comemorar a semana da
criança.

09/10
Leitura deleite feita pela professora.

Finalizando as �chas técnicas e ilustrações para o mural.

Sequência

08/10
Leitura deleite feita pela professora.
Correção coletiva na lousa de todas as tarefas feitas no dia 04/10
do livro interdisciplinar.

Números e operações
Emai -30.1,30.2 e 30.3(situações problema do campo aditivo e do
campo multiplicativo)./Leitura dos enunciados, tempo para
realizarem as situações problemas em duplas e correção coletiva
na lousa.

Tarefa de casa

07/10
Leitura deleite feita pela professora.

Tratamento da Informação.
Correção coletiva na lousa das tarefas do Emai.

04/10



Leitura deleite feita pela professora.

Leitura compartilhada de todas as tarefas,discussão dos
assuntos, tempo para responderem em duplas para correção
coletiva na lousa em uma outra aula.
BNCC - EF03CI04/ EF03CI05/EF03CI06/EF03HI09.
Livro Interdisciplinar: Unidade 02 capítulo 04 - Conviver com
animais/ Animais vertebrados e invertebrados da página 79 até a
85.

Hora da leitura dos alunos, onde eles leem sozinhos ou com um
coleguinha.

Tarefa de casa: Leitura dos enunciados e explicação para que o
aluno tenha autonomia no momento de fazer sozinho.

Educação Física
26/09/19
Damas, quebra cabeça.

Educação Física
23/09/19
Pique bandeira, queimada.

02/10
Leitura deleite feita pela professora.

Ficha técnica dos animais do mar feita com o auxílio de textos
cientí�cos em duplas.
Produção de textos de curiosidade em duplas sobre os animais
estudados.

Correção coletiva na lousa das tarefas do livro interdisciplinar.

01/10
Leitura deleite feita pela professora.

RI/ Reforço hábitos de estudo com a ajuda dos alunos do 9º ano.

Emais- Leitura dos enunciados, explicação com tempo para
realizarem as atividades em duplas e correção das atividades na
lousa pelos alunos.

Sequência do Sistema solar/ 4 A avaliação do percurso e revisão
sobre o que aprendemos.

30/09
Leitura deleite feita pela professora.
Roda de conversa sobre o Setembro Amarelo/ O valor da
vida/aprender com as frustrações/ Não estamos sozinhos, onde
o aluno vai poder se colocar diante desse assunto, em um bate

papo de solidariedade e acolhimento.
Dinâmica dos alunos com outros colegas da escola.

Correção de tarefas de casa na lousa e coletivamente.

27/09
Leitura deleite feita pela professora.
Avaliação PUA é de múltipla escolha, onde o aluno deve ler e
escolher uma das alternativas.
Leitura dos alunos, onde o aluno lê sozinho ou para um
coleguinha da sala.
Desenho e pintura do Estante Mágica.

26/09
Leitura deleite feita pela professora.
Avaliações para os faltosos será realizada conforme as
orientações do caderno do professor.

Leitura dos alunos e desenhos do Estante Mágica.

25/09
Leitura deleite feita pela professora.
A avaliação será realizada conforme as orientações do caderno
de provas.  

24/09
Leitura deleite feita pela professora.
A avaliação será realizada conforme as orientações do caderno
de provas.

23/09
Leitura deleite feita pela professora.

Números e operações/tratamento da informação.
Emais do 24.5 até 25.5/ Leitura compartilhada dos enunciados,
tempo para realizarem e correção coletiva na lousa, sendo a
última atividade uma provinha da unidade estudada.

Educação Física
19/09/19
Polícia e ladrão, queimada, dedinhos

Educação Física
16/09/19
Falta abonada



18/09
Leitura deleite feita pela professora.

Emai: 24.1 e 24.2/Leitura dos enunciados,explicação na lousa,
tempo para fazer e correção coletiva na lousa.

Sequência do Sistema Solar/desenho do sistema solar,
nomeando e escrita de curiosidades sobre o assunto usando
textos cientí�cos.

Tarefa de casa/leitura dos enunciados e explicação com
exemplos para que o aluno tenha autonomia com a tarefa.

17/09
Leitura deleite feita pela professora.

RI /Reforço de hábitos de estudo com os alunos do 9ºano para
orientar.

Avaliação para diagnosticar a aprendizagem dos alunos nessas
mátérias.

Desenho feito pelo aluno de acordo com cada poema que fez.

Leitura silenciosa do aluno. 

16/09
Leitura deleite feita pela professora

Desenhos feito pelas crianças de acordo com cada poema do
livro Estante Mágica.

Roda de conversa para relembrar tudo o que aprendemos do
livro Interdisciplinar.

13/09
Leitura deleite feita pela professora.

Sequência didática: Sistema Solar
Estudo em grupo de textos cientí�cos sobre o Sistema solar.

Didático Unidade 05/Leitura compartilha de cada atividade,
explicação e discussão dos assuntos para saber o que o aluno já
sabe sobre o que estamos estudando e preenchimento coletivo
na lousa das perguntas.

Emai: 23.1 e 23.2/Leitura dos enunciados, comanda sobre o que
devem fazer, tempo para realizarem e correção coletiva na lousa.

12/09

Leitura deleite feita pela professora.

Emai 22.3,22.4 e 22.5
Leitura dos enunciados, comanda sobre o que devem fazer,
tempo para realizarem e correção coletiva na lousa.
Didático Unidade 05/Leitura compartilha de cada atividade,
explicação e discussão dos assuntos para saber o que o aluno já
sabe sobre o que estamos estudando e preenchimento coletivo
na lousa das perguntas.

Tarefa de casa/lista das quatro operações, onde o aluno precisa
armar cada uma das contas e realizar os cálculos.

11/09
Leitura deleite feita pela professora.
Projeto Animais do Mar/Em duplas os alunos devem ler um
texto cientí�co para buscar as informações necessárias e
preencher a �cha técnica do animal estudado.
Emai 22.1 e 22.2 /Leitura dos enunciados, comanda sobre o que
devem fazer, tempo para realizarem e correção coletiva na lousa.

Em duplas onde um estudante toma as tabuadas um do outro.

10/09
Leitura Deleite feita pela professora.

Emai:21.6/Leitura ompartilhada dos enunciados, explicação do
que devem fazer individualmente, tempo para realizarem e
correção coletiva na lousa.

Leitura de músicas da sequência da ortogra�a e re�exão sobre o
R no �nal dos verbos do in�nitivo,M e N no �nal ou antes de P
ou B/discutir a escrita das palavras com diferentes questões
ortográ�cas e sobre as possibilidades de grafar sons nasais.

Tarefa de casa: Escrita de um poema com um tema já escolhido
pela turma.

Educação Física
12/09/19
Jogos de queimada com duas bolas

Educação Física
09/09/19
Alunos brincarão de Briga de galo.
Em duplas, trocando sempre. 

Educação Física
05/09/19
Alunos jogarão Damas



Educação Física
02/09/19
Alunos livres na quadra brincarão de alerta, um aluno lança a
bola, fala o nome de outro colega e este tem que pegar a bola
antes dela cair no chão.

09/09
Leitura deleite feita pela professora.
Tratamento da Informação e Números e Operações.
Emai: 21.4 e 21.5 /A primeira atividade é uma tabela trabalhando
medida de capacidade(litro e mililítros) e a segunda atividade é
um dominó do campo aditivo./Leitura dos enunciados, tempo
para fazer e correção coletiva na lousa e jogo da memória em
duplas.
Interdisciplinar/unidade 03 auto avaliação do que foi estudado
em roda de conversa.

06/09
Leitura deleite feita pela professora.

Hora da leitura onde o aluno lê sozinho ou para um coleguinha
de sala.

Reunião de pais para tratar de assuntos referentes a
aprendizagem e outros assuntos referente a vida escolar.

04/09
Leitura deleite feita pela professora

Emai 21.1/leitura dos enunciados, explicação da professora,
tempo para realizarem a tarefa e correção coletiva na lousa.

Projeto Animais do mar/em duplas e com textos de animais
diferentes, cada dupla deve ler e depois explicar para a sala o
que entenderam e o que acharam de mais relevante no texto.

Tarefa de casa/ As quatro operações, onde o aluno vai precisar
armar e calcular cada uma delas, e correção no dia seguinte.

05/09
Leitura deleite feita pela professora.

Em duplas, com leitura e registro do que mais acharam
relevantes no texto cientí�co, socialização das duplas e
preenchimento das �chas técnicas.

Estudo coletivo de textos cientí�cos sobre o sistema solar, com
leituras para localizar informações importantes e leitura
compartilhada 2 de outros textos retirados de outras fontes.

Tarefa de casa

03/09
Leitura deleite feita pela professora
Reforço através de hábitos de estudo dos alunos.

Correção na lousa das tarefas de casa pelos alunos (divisão)

Informática: Aprendizagem da horas de maneira lúdica com
jogos online
Complementando a aprendizagem da Sequência Didática do
Sistema Solar através de jogos.

tarefa de casa onde o aluno vai fazer um poema com o tema:
preconceito.

02/09
Leitura deleite feita pela professora.

Estudo da Unidade 03 do Interdisciplinar com leituras
compartilhadas,discussão e interpretação de questões pelos
alunos e correção coletiva no �nal.

Estudo da tabuada em duplas, onde uma criança toma a tabuada
da outra.

Leitura dos alunos onde ele pode ler sozinho ou para um colega
de sala.

30/08
Leitura deleite feita pela professora.
Hora da leitura onde o aluno lê para um coleguinha ou sozinho.

Correção pelo aluno na lousa das tarefas de casa.

Sala de leitura com empréstimo de livros pelos alunos.
Revisão oral do que foi aprendido no interdisciplinar.
Tarefa de casa

29/08
Leitura deleite feita pela professora.

Troca de textos feito pelos alunos para que analisem a ortogra�a
um do outro com momentos para tirar dúvidas e o uso do
dicionário para ajudar nas correções.

Grandezas e medidas e Tratamento da Informação
Emai 21.1/Análise de grá�co sobre unidade de capacidade para
analisar e responder a perguntas/Leitura dos enunciados,tempo
para realizarem a atividade em duplas e correção coletiva na
lousa com análise das medidas de capacidade.

Tarefa de casa: contas do campo multiplicativo, com exemplos
na lousa para que o aluno consiga ter autonomia em casa e
correção das tarefas pelos alunos na lousa no dia seguinte.



28/08
Leitura deleite feita pela professora.

Sequência didática: O sistema Solar/
Assistindo a vídeos sobre o Sistema Solar com roda de conversa
sobre o tema.

Grandezas e medidas:Emai 20.4 e 20.5
Roda de conversa para colher informações sobre o que já sabem
de medidas de capacidade e em uma aula prática, medindo
volumes com o uso de garrafas e copos e observação das
unidades de medida litro e mililitro nas embalagens pelos alunos.

27/08
Leitura deleite feita pela professora
Reforço MMR( com atividades já pré elaboradas para cada uma
das necessidades dos alunos para que avancem).
Espaço e Forma
Emai 20.2 e 20.3 Roda de conversa sobre o que os alunos já
sabem e viram sobres os mosaicos e mandalas,suas sequências a
serem seguidas e a escolha de um mosaico para reproduzirem.

Projeto Animais do Mar
Atividade 1 B Os alunos em duplas deverão ler um texto
cientí�co, montar a �cha técnica do animal e depois o professor
como escriba na lousa para montar com os alunos essa �cha,
observando e analisando a ortogra�a,sinais de pontuação
empregados e gênero trabalhado.

Correção na lousa das tarefas de casa pelos alunos.

Tarefa de casa: Tema para o poema que terão que fazer e
apresentar para os colegas.

26/08
Leitura deleite feita pela professora.

Roda de conversa para a apresentação do projeto e leitura
coletiva com discussão e anotações em texto de divulgação
cientí�co sobre os animais do mar.

Números e operações e Espaço e forma.
Emai: 19.5 e 20.1 A primeira atividade trabalha a relação entre a
multiplicação e a divisão e a segunda será para analisar várias
�guras geométricas e falar o que tem de diferente e o que tem
em comum entre elas./Leitura coletiva dos enunciados,
discussão coletiva, tempo para realizarem em duplas e correção
coletiva na lousa.

Tarefa de casa: contas de multiplicação e divisão/Explicação
com exemplos de como deverão realizar as contas em casa e
correção pelos alunos no dia seguinte.

23/08
Leitura deleite feita pela professora.

Hora da leitura dos alunos onde o aluno lê sozinho ou para um
coleguinha.

Sala de leitura para empréstimo de livros.

Correção coletiva na lousa dos verbetes feito pelos alunos.

Educação Física
29/08/19
Falta abonada

Educação Física
26/08/19
Alunos irão lançar e receber bola, em �leiras e em deslocamento.

Educação Física
19/08/19
Alunos irão lançar e receber bola, em �leiras e em deslocamento.

Educação Física
15/08/19
Alunos em �leiras deverão passar a bola pelo lado direito e
correr pelo lado esquerdo.

Educação Física
12/08/19
Alunos em �leiras, devem pular o bambolê com o pé esquerdo,
pé direito, e os dois juntos.

Educação Física
08/08/19
Fundo de quadra, quatro colunas, os primeiros com uma bola. Ao
comando passarão a bola por cima da cabeça. Depois por baixo
das pernas e depois lateralmente.

Educação Física



05/08/19
Fundo de quadra, cinco colunas, os primeiros com uma corda.
Ao comando irão até o outro lado da quadra iniciando o
movimento de pular corda com a perna esquerda.
Na volta farão o mesmo com a perna direita.

22/08
Leitura deleite feita pela professora 

Reforço Intensivo
Releitura coletiva com focalização e discussão de regras.
Reescrita coletiva com os alunos tendo que pontuar o texto.

Recuperação Intensiva 
Tabela de divisão em duplas e com correção pelo aluno na lousa.

21/08
Leitura deleite feita pela professora 

Recuperação Intensiva 
Em duplas,ditado da professora com re�exão sobre a escrita
ortográ�ca e atitudes de antecipação dos possíveis erros na
escrita de palavras para buscar mecanismos para saná-los.

Sequência Didática: Sistema Solar 
Estudo coletivo através de leitura compartilhada de um texto 

Recuperação Intensiva
Emai 19.3 Em duplas onde aprofessora lê o enunciado, dá a
comanda com tempo para resolverem e correção coletiva na
lousa preenchendo o quadro das divisões.

tarefa de casa/ Criação de poema com duas estrofes pelo aluno
com um tema já escolhido anteriormente em votação.

20/08
Leitura deleite feita pela professora

Em roda onde os alunos precisam dar as respostas das tabuadas
o mais rápido possível para ganhar pontos.

Procurar o signi�cado das palavras em um dicionário.

Leitura dos alunos em voz alta para toda a sala.

19/08
Leitura deleite feita pela professora

Correção coletiva na lousa e aproveitando para tirar as dúvidas.

Reforço intensivo 
Pontuação : atividade 2 B análise coletiva de texto observando as
pontuações empregadas e os contextos.

Ortogra�a: Ensino de ortogra�a regularidades e irregularidades.

Reforço Intensivo 
Emai 19.2 Situações problema do campo
multiplicativo/Explicação do que devem fazer, leitura individual
dos alunos de cada problema, tempo para realizarem e correção
coletiva na lousa.

ARTE 12/14/19/21/26/28/08/19
EC_ES_ Fazer o aluno conhecer e exercitar-se com brincadeiras
folclóricas que passam de geração em geração, por meio da
apreciação de imagens de artistas distintos, que registravam
brincadeiras como tema das suas produções ,mediados por
diferentes procedimentos artísticos. 

16/08
Leitura deleite feita pela professora 

Recuperação intensiva 
Correção coletiva feita pelos alunos na lousa com análise da
estrutura do texto, sinais de pontuação e ortogra�a.

Recuperação intensiva 
Emai 19.1 situações do campo multiplicativo/Leitura dos
enunciados, tempo para realizarem e correção pelos alunos na
lousa.

Tarefa de casa: O aluno vai criar um poema de uma estrofe, com
rimas com o tema Amizade, que será socializado em uma outra
aula.

15/08
Leitura deleite feita pela professora.

Recuperação intensiva
sequência didática de pontuação e ortogra�a: Leitura dos textos
para analisar as pontuações e observação de ortogra�a e
algumas regras.

Recuperação intensiva 
Emai 18.5 Leitura dos enunciados com perguntas pertinentes a
atividade, tempo para realizarem e correção pelos alunos na
lousa.

14/08
Leitura deleite feita pela professora 
Assistindo a peça de teatro da Sanasa.

Apresentação da sequência de Astronomia, com roda de



conversa para saber o que os alunos já sabem a respeito e
formulação de perguntas pelos alunos em duplas.

Recuperação Intensiva 
Grandezas e medidas 
Emai 18.4 situações do campo aditivo.Leitura dos enunciados,
tempo para realizarem e correção na lousa pelos alunos.
Correção coletiva de tarefas de casa na lousa.

13/08
Leitura deleite feita pela professora

Recuperação intensiva 
Escrita em duplas de palavras do projeto mitos e lendas, análise
das escritas com o uso de dicionários e revisão dos sinais de
pontuação utilizados em um texto.

Recuperação intensiva 
Números e operações
Emai 18.3 Leitura dos enunciados, tempo para resolverem e
correção na lousa pelos alunos.

Correção coletiva na lousa com discussão dos assuntos
trabalhados.

12/08
Leitura deleite feita pela professora

Recuperação intensiva
Retomada do que aprenderam com roda de conversa.

Correção coletiva na lousa das tarefas de casa e aproveitando
para tirar dúvidas.

Arte 05 e 07/08/19
Direcionar os alunos  o modo de fazer o cartão  Kirigami

09/08
1-Leitura deleite feita pela professora.

Em duplas onde os alunos pontuam o texto e depois é feita a
correção coletiva com discussão.

As quatro operações na lousa, tempo para os alunos fazerem e
correção coletiva na lousa.

08/08

1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

(Recuperação intensiva) Correção coletiva na lousa de uma das
produções dos alunos com foco na coerência, coesão e
ortogra�a.

Emai- 18.1 leitura compartilhada dos enunciados, explicação,
tempo para fazer e correção coletiva na lousa.

07/08
1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

A Avaliação em processo será aplicada de acordo com o caderno
de aplicação do professor.

!7- O aluno Lê sozinho ou para um coleguinha de sala. 

06/08
1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

A Avaliação em processo será aplicada de acordo com o caderno
de aplicação do professor.

!7- O aluno Lê sozinho ou para um coleguinha de sala. 

05/08
1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

A Avaliação em processo será aplicada de acordo com o caderno
de aplicação do professor.

!7- O aluno Lê sozinho ou para um coleguinha de sala. 

02/08
1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

Correção coletiva das tarefas de casa na lousa e aproveitando
para tirar dúvidas.

Dinâmica da tabuada, onde o aluno que cair com a bola de papel
deve responder a tabuada.

01/08
1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

Roda de conversa sobre as férias onde o aluno conta como foi
período de descanso, aprende a se expressar melhor e ouvir os
outros.



Roda literária onde os alunos apresentam os livros que levaram
para ler nas férias,apresentam os autores e fazem as indicações
aos colegas.
Correção coletiva das tarefas de casa na lousa e aproveitando
para tirar dúvidas.

Educação Física
01/08/19
ES/EA: Alunos irão brincar de queimada, apenas com uma bola.

31/07
1-Leitura Inicial deleite onde a professora lê para os alunos.

Roda de conversa sobre as férias onde o aluno conta como foi
período de descanso, aprende a se expressar melhor e ouvir os
outros.

Roda literária onde os alunos apresentam os livros que levaram
para ler nas férias,apresentam os autores e fazem as indicações
aos colegas.

Dinâmica da tabuada, onde o aluno que cair com a bola de papel
deve responder a tabuada.

27/06
Assistir a �lme no cinema, com direito a pipoca e refrigerante.

26/06
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa de alguns verbetes produzidos pelos
alunos e com o uso do dicionário.

Leitura dos alunos onde ele lê sozinho ou para um coleguinha de
classe.

Educação Física
27/06/19
Cinema

Educação Física
24/06/19
Alunos brincarão de passar a bola por cima da cabeça, por baixo
das pernas, baterão a bola no chão em deslocamento.

Educação Física

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

Educação Física
13/06/19
Ensaio para festa junina

Educação Física
10/06/19
Ensaio para festa junina

19/06
1- Leitura deleite feita pela professora.

Tratamento da informação/questões de múltipla escolha para
diagnosticar o que os alunos aprenderam sobre a unidade. 
leitura dos enunciados, explicação, tempo para fazer e correção
na lousa.

Correção coletiva na lousa de alguns verbetes produzidos pelos
alunos e com o uso do dicionário.

Leitura dos alunos/o aluno lê sozinho ou para um coleguinha de
sala.

18/06
1- Leitura deleite feita pela professora

Campeonato
Atividades de aprendizagem digital/ferramenta de treinamento
da matemática.As atividades serão em duplas, na sala da
informática e com o auxílio da professora sempre que se �zer
necessário.
.

Formatura do Proerd 

17/06
1- Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva das tarefas de casa na lousa e aproveitando
para tirar dúvidas.



Grandezas e medidas/ Tratamento da informação.
Emai -16.1, 16.2 e 16.3 (medida de massa)./preenchimento das
tabelas, primeiro com estimativas dos alunos e depois utilizando
a balança da escola para pesar cada item e comparar com o que
foi estimado.

Leitura dos alunos/ o aluno lê sozinho ou para um coleguinha de
sala.

14/06
1- Leitura deleite feita pela professora.

17- Sala de leitura para empréstimo de livros e hora da leitura
dos alunos.

Festa junina/danças e comidas típicas.

Tarefa de casa/ leitura dos enunciados, explicação com
exemplos na lousa para que o aluno possa ter autonomia na hora
de realizar as tarefas de casa.

13/06
1- Leitura deleite feita pela professora.
Atividades MMR (a atividade será desenvolvida na quadra, com as
duas salas de 3º anos, onde as crianças terão números colados
em suas roupas e deverão se organizar nas ordens crescente e
decrescente, e também o valor do número dependendo da
posição que se encontra.
BNCC EF35LP05 /EF35LP06/ EF03LP08/ EF03LP34/ EF03LP12.
Atividades de alfabetização da página 70 até a 75 (HQ -
Interpretação de texto/ produção de texto: falas de personagem
em HQ)./leitura compartilhada de cada enunciado, discussão
sobre os assuntos, tempo para realizarem em duplas e correção
coletiva na lousa.

17-Leitura dos alunos/o aluno lê sozinho ou para um coleguinha
de classe.

Tarefa de casa/ leitura dos enunciados, explicação com
exemplos na lousa para que o aluno possa ter autonomia na hora
de realizar as tarefas de casa.

12/06
1- Leitura deleite feita pela professora.
Ensaio de quadrilha para festa junina.
Espaço e Forma

Emai - do 15.1 até 15.5 
Leitura compartilhada dos enunciados, explicação de como
realizar as atividades, tempo para fazer e correção coletiva na
lousa.

Assembleia de classe sobre hábitos de estudo.

Leitura dos alunos/ O aluno lê sozinho ou para um coleguinha
de classe.

11/06
1-Leitura deleite feita pela professora.

Atividades de aprendizagem digital/ferramenta de treinamento
da matemática.As atividades serão em duplas, na sala da
informática e com o auxílio da professora sempre que se �zer
necessário.

Atividades de alfabetização/ leitura compartilhada dos
enunciados, explicação, tempo para fazer em duplas e correção
coletiva na lousa.

Tarefa de casa/ leitura dos enunciados, explicação com
exemplos na lousa para que o aluno possa ter autonomia na hora
de realizar as tarefas de casa.

10/06
1- Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva das tarefas de casa na lousa e aproveitando
para tirar dúvidas.

Tratamento da informação/Números e operações 
Emai - do 14.1 ao 14.5 /Leitura compartilhada dos enunciados,
explicação de como realizar as atividades, tempo para fazer e
correção coletiva na lousa.

17- O aluno lê sozinho ou para um coleguinha de sala.

06/06
1-Leitura deleite feita pela professora.

Projeto Animais de jardim (verbetes)/em duplas para �nalizar as
produções dos últimos verbetes, com textos cientí�cos como



apoio e auxílio da professora.

Leitura dos alunos/ o aluno lê sozinho ou para um coleguinha da
classe.

Tarefa de casa

07/06
1-Leitura deleite feita pela professora.

 Correção coletiva das tarefas de casa na lousa e aproveitando
para tirar dúvidas.

Projeto Animais de jardim (verbetes)/em duplas para �nalizar as
produções dos últimos verbetes, com textos cientí�cos como
apoio e auxílio da professora. 

Emai 13.6 São questões objetivas onde é dada a explicação,
tempo para o aluno realizar e correção coletiva na lousa.

05/06
Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa das tarefas de casa aproveitando para
tirar dúvidas sobre o conteúdo estudado.

Espaço e forma/ produção de texto sobre o tema.
Emai -13.4 e 13.5
Anexo para o aluno montar o sólido geométrico, observação das
faces, arestas e vertice e uma pequena produção de texto sobre
as observações do aluno.

Atividades de alfabetização/nome completo, alfabeto, lista de
palavras e leitura de trechos de cantigas (re�exão sobre o
sistema de escrita em duplas com hipóteses de escritas
próximas.

17- Leitura dos alunos, onde o aluno lê sozinho ou para um
coleguinha de classe.

Educação Física
06/06/19
Montagem da coreogra�a para Festa Junina.

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

04/06
1- Leitura deleite feita pela professora.

Atividades de aprendizagem digital/ferramenta de treinamento
da matemática.As atividades serão em duplas, na sala da
informática e com o auxílio da professora sempre que se �zer
necessário.

Atividades do livro didático de português/ Leitura
compartilhada dos enunciados com explicação e discussão dos
assuntos, tempo para fazer e correção coletiva na lousa 

Leitura dos alunos onde ele lê sozinho ou para um coleguinha.

03/06
Leitura deleite feita pela professora.

Correção das tarefas de casa do dia 30/05 na lousa de maneira
coletiva e aproveitando para sanar dúvidas.

Tratamento da informação e Espaço e forma
Emai 12.5. 13.1 e 13.2/Leitura compartilhada dos enunciados,
explicação com exemplos, tempo para realizarem e correção
coletiva na lousa.

31/05
Leitura deleite feita pela professora.

BNCC -EF03LP23/ EF35LP05
Leitura compartilhada dos enunciados, explicação com
exemplos práticos do uso da língua, tempo para realizarem as
atividades em duplas e correção coletiva na lousa tirando as
dúvidas.

Tarefa de casa/Explicação de como devem chamar a família para
um momento de leitura de histórias e de como será importante
para a aprendizagem e muito gostoso para a família poder
participar de momentos de aprendizagem dos �lhos.

30/05
1- Leitura Deleite feita pela professora.

Leitura da fábula em forma de tirinha com análise da escrita,
gênero e sinais de pontuação empregados.Ensaio em grupos
com apresentação em forma de dramatização da fábula: "O
mosquito e o leão" e estudo sobre usos e re�exões da língua:
palavras em ordem para comunicar ideias, letra maiúscula e
sinais de pontuação.
Para �nalizar uma atividade onde terão que ler para pontuar
corretamente um texto já xerocado.

Medidas de comprimento
Tarefa de casa/Leitura compartilhada dos enunciados,
relembrando o que já foi estudado sobre o assunto para que o



aluno tenha autonomia na hora de fazer as tarefas em casa.

29/05
1- Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa das tarefas de casa,tirando dúvidas.

Números e Operações (campo multiplicativo.
Emai: 12.2, 12.3 e 12.4 /a primeira atividade é um dominó da
multiplicação, onde a criança recorta do anexo e monta seu jogo
para jogar com os colegas, a segunda atividade são situações
problema envolvendo multiplicação e divisão, já a terceira são
desa�os sobre a segunda atividade onde o aluno terá que
consultá-la para realizar.. Para as atividades faremos a leitura
compartilhada de todos os enunciados, explicação e tempo para
realizarem e em seguida as correções coletivas e dúvidas sendo
tiradas na lousa e oralmente através de exemplos.

Roda de leitura em voz alta para que conheçam e falem um
pouco do livro que escolheram como empréstimo para os
colegas e assim poder indicá-lo.

28/05
1- Leitura deleite feita pela professora.

Atividades de aprendizagem digital/ferramenta de treinamento
da matemática.As atividades serão em duplas, na sala da
informática e com o auxílio da professora sempre que se �zer
necessário.

Espaço e Forma 
Interdisciplinar/ Percursos e pontos de referências.
Leitura compartilhada das atividades com explicação e
relembrando o que já foi aprendido sobre o assunto, tempo para
realizarem em duplas e correção coletiva na lousa.

Tarefa de casa
Leitura compartilhada dos enunciados, discutindo os assuntos 
e com exemplos na lousa para que o aluno tenha autonomia no
momento de realizar as tarefas de casa.

27/05
1- Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva na lousa com montagem do quadro de
multiplicação e das explicações dos alunos de como realizaram
cada situação-problema e tirando dúvidas durante a correção.

A atividade de produção dos verbetes é em duplas, onde eles
precisam ler um texto cientí�co para montar os verbetes e

ilustrar. Também acontece o apoio e intervenção da professora
sempre que necessário.H 05A − Produzir verbete de
enciclopédia infantil de um animal de jardim a partir de dois
textos que trazem informações a respeito, com características
do gênero. H 05B − Produzir verbete de enciclopédia infantil
sobre um animal de jardim a partir de dois textos que trazem
informações a respeito, com características da linguagem
escrita. 
Projeto Animais de jardim (verbetes) Produção de verbetes a
partir de texto cientí�co/ Borboletas ou Mariposas / A
Sociedade das Abelhas.

Educação Física
30/05/19
EA/ES/EC: Alunos em quatro colunas, irão pular corda simples e
cruzando as mãos.

Educação Física
27/05/19
EA/ES/EC: Alunos em quatro colunas, irão pular corda
livremente. Após será pedido lado direito ida e volta esquerdo.

Educação Física
23/05/19
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.
Dez minutos �nais, corda

Educação Física
20/05/19
Falta Médica

24/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

A aplicação será de acordo com o manual de aplicação do
professor.

Devolução dos livros e empréstimos de novos livros.
Leitura silenciosa dos alunos que vão terminando a prova.

Tarefa de casa 

23/05
1-Leitura deleite feita pela professora.



A aplicação será de acordo com o manual de aplicação do
professor.

Leitura silenciosa dos alunos que vão terminando a prova.

22/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

Números e Operações
Explicação na lousa com exemplos para que consigam preencher
em duplas os quadros de multiplicação, tempo para fazerem e
correção coletiva na lousa, por último leitura compartilhada dos
enunciados dos problemas do campo multiplicativo, tempo para
fazerem em duplas e correção coletiva na lousa tirando dúvidas.

17-O aluno lê sozinho ou para um coleguinha de classe.

21/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

A aplicação será de acordo com o manual de aplicação do
professor.

Leitura silenciosa dos alunos que vão terminando a prova.

20/05
Leitura deleite feita pela professora 
Vou apresentar o livro de cronica que emprestei, falar um pouco
sobre as peculiaridades desse gênero, fazer a leitura de uma das
crônicas e outra um pouco mais infantil. 

Correção das tarefas do dia 17/05 na lousa de maneira coletiva e
aproveitando para sanar dúvidas.

Roda de apresentação do livro, autor, ilustrador e para falar
resumidamente sobre o assunto do livro, se gostou ou não e se
deseja indicar a um coleguinha da classe.

17/05
1- Leitura deleite feita pela professora.

Produção de verbete em dupla com o auxílio de um texto
cientí�co/ apresentação dos verbetes pelas duplas para a sala.

16/05
1-Leitura deleite feita pela professora.
Atividade prática sobre sinais de pontuação foi feita através de
montagem de frases e uso dos sinais de pontuação colados no
corpo das crianças de forma bastante lúdica pela professora Bel
do 5º ano A 

Produção de verbete em dupla com o auxílio de um texto
cientí�co.

Atividades  de alfabetização com o uso de alfabeto móvel e em
duplas com hipóteses de escritas próximas.

Tarefa de casa/ leitura compartilhada dos enunciados,
explicação com exemplos na lousa para que o aluno tenha
autonomia no momento de fazer em casa.

15/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

Correção de tarefas de casa coletiva e na lousa.

Números e Operações
Emai 11.2 e 11.3 Dobro e metade
Leitura compartilhada dos enunciados, explicação de como
devem fazer as atividades em duplas, tempo para realizarem e
correção coletiva na lousa.

17- Leitura dos alunos/ O aluno lê sozinho ou para um
coleguinha de classe.

14/05
Leitura deleite feita pela professora.

Atividades do curso Emai 06_05_2019 (? pegar a atividade com a
coordenadora)/Sala de informática.A atividade será realizada na
informática e em duplas.

Atividades de alfabetização didático de português: separação
Silábica páginas 45 até a 48
Leitura dos enunciados,explicação das atividades, tempo para
realizarem em duplas com o auxílio da professora e correção
coletiva na lousa.

13/05
1-Leitura deleite feita pela professora.



Grandezas e medidas
Emai 11.1 situações problema do campo multiplicativo (gincana
em duplas).

Leitura compartilhada dos enunciados, explicação de como
devem fazer as atividades em duplas, tempo para realizarem e
correção coletiva na lousa.

Leitura compartilhada dos enunciados, explicação com
exemplos na lousa para que o aluno tenha autonomia no
momento de realizar a tarefa de casa.

10/05
Leitura deleite feita pela professora

Produção de verbete em dupla com o auxílio de um texto
cientí�co.

Grandezas e Medidas 
Emai 10.4 e 10.5 Medidas de comprimento.
Leitura compartilhada dos enunciados, explicação de como
devem fazer as atividades em duplas, tempo para realizarem e
correção coletiva na lousa.

09/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

Produção de verbete em dupla com o auxílio de um texto
cientí�co.

Grandezas e medidas
Emai 10.3 medidas de comprimento.
Leitura compartilhada dos enunciados, explicação de como
devem fazer as atividades em duplas, tempo para realizarem e
correção coletiva na lousa.

Leitura compartilhada dos enunciados, explicação com
exemplos na lousa para que o aluno tenha autonomia no
momento de realizar a tarefa de casa.

08/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva das tarefas de casa na lousa.

Produção de outro �nal de conto em duplas e jogral no �nal.

Números e operações 
Emai 10.1 e 10.2 
 Leitura compartilhada dos enunciados, explicação de como
devem fazer as atividades em duplas, tempo para realizarem e
correção coletiva na lousa.

07/05
1-Leitura deleite feita pela professora.

Espaço e Forma
Atividade do Emai 05_07_2019 Localização espacial/ a atividade
será realizada com jogo da Escola games onde os alunos
precisam seguir as dicas para se localizar dentro de vários
espaços, a atividade será em duplas e com o auxílio da
professora.

Leitura compartilhada dos enunciados, explicação das atividades
com exemplos na lousa para que os alunos tenham autonomia no
momento de realizar as tarefas em casa.

06/05
1- Leitura deleite feita pela professora.

Correção coletiva das tarefas de casa na lousa.
17- O aluno lê sozinho ou para um coleguinha de classe..

Jogo de dominó em duplas com explicação e apoio da professora
nas di�culdades com os cálculos.

Educação Física
16/05/19
Queimada,Jô quem pô,

Educação Física
13/05/19
Alerta adaptado, coelho sai da toca, amarelinha(números pares),
gavião( variação da mãe da rua)

30/04
Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos.



Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Espaço e Forma
Emai 04_04_2019 jogo sobre localização no espaço/escola
games.

Didático de português/Leitura compartilhada dos enunciados,
discussão dos assuntos e completando as atividades
coletivamente na lousa.

29/04
Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

.Tratamento da informação
Emai 9.6 Atividade com análise de tabela /Leitura do enunciado,
tempo para realizarem em duplas as atividades e correção
coletiva da atividade na lousa.

Sala de leitura para empréstimo e roda de leitura dos alunos. 

26/04
Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos.

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome 
e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão sobre o sistema de
escrita

Interdisciplinar/ Leitura colaborativa, discussão dos assuntos,
tempo para fazerem as atividades em duplas e correção coletiva
na lousa.

Hora da leitura/ onde o aluno lê sozinho ou para um coleguinha
de classe.

Tratamento da Informação /Números e operações.
Emai 9.4 e 9.5 Leitura compartilhada dos enunciados, explicação
de como devem fazer as atividades em duplas, tempo para
realizarem e correção coletiva na lousa.

Tarefa de casa/leitura de cada página com explicação e
exemplos para que o aluno tenha autonomia no momento de
fazer a tarefa.

25/04
Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos.

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Projeto Jardim (verbetes) Produção em duplas de um verbete
com o auxílio de um texto cientí�co.

Tratamento da informação 
Emai 9.1, 9.2 e 9.3 /Leitura compartilhada dos enunciados,
tempo para fazer em duplas e correção coletiva na lousa.

Leitura dos alunos onde a criança lê sozinha ou para um
coleguinha de classe.

24/04
Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Projeto animais de jardim (verbete) revisão coletiva de um
verbete feito em duplas pelos alunos na lousa e a professora
como escriba.

Grandezas e Medidas/ Números e Operações.
Emai 8.3 e 8.4/Leitura compartilhada dos enunciados e tempo
para fazerem em duplas com correção coletiva na lousa.

Tarefa de casa: As quatro operações matemáticas/Explicação
com exemplos na lousa para que as crianças possam realizar em
casa com autonomia.

23/04



Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos.

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Emai 03_04_2019 Gincana em trios com situações problemas,
onde os grupos precisam ler os problemas e de�nir que tipo de
operação deve ser realizado para cada um, e no �nal cada grupo
vai e faz um problema na lousa explicando o passo a passo, as
equipes que se sairem bem ganham pontos que serão somados
com outras atividades e que no �nal valerá pontos na média.

Projeto jardim será realizado na sala de informática para as
leituras dos verbetes e a produção coletiva será em sala com o
auxílio da lousa e a professora como escriba.

22/04
Leitura deleite onde a professora lê para seus alunos.

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Correção coletiva na lousa das tarefas de casa

Grandezas e Medidas
Retomada das atividades com correção coletiva na lousa

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

Educação Física
02/05/19
Alunos brincarão de: ovo choco, dedinhos, elefante colorido

Educação Física
25/04/19 
Alunos brincarão de: dedinhos, mamãe da rua, pega pega com
bola. 

Educação Física
18/04/19
Alunos em diferentes direções deverão saltar, correr, girar e

manter se em equilíbrio.

17/04
1-Leitura inicial (Informativa Tiradentes)

Atividades de alfabetização para os que ainda não
alfabetizaram/nome e sobrenome, alfabeto, listas e re�exão
sobre o sistema de escrita

Projeto Contos atividade 3 ditado ao professor de trecho de
conto.

Espaço e Forma 
Emai 7.3, 7.4 e 7.5 Análise de trajetos em maquete/Análise de
trajeto para construir outros

Leitura dos alunos/ a formação de leitores competentes.

Correção das tarefas de casa

Educação Física
15/04/19
Alunos em diferentes direções deverão saltar, correr, girar e
manter se em equilíbrio.

18/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de jogos, alfabeto e
listas.

Leitura compartilhada dos enunciados, tempo para fazerem 
em duplas e correção coletiva na 
lousa.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Leitura dos alunos onde ele lê sozinho ou para um coleguinha da
sala.(cognitivo,afetivo e sensorial)

17/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de 
jogos, alfabeto e listas.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Espaço e Forma  Emai 7.3,7.4 e 7.5



Leitura compartilhada dos enunciados, tempo para fazerem 
em duplas e correção coletiva na 
lousa.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Leitura dos alunos onde ele lê sozinho ou para um coleguinha da
sala.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Correção das tarefas de casa coletivamente e na lousa.

15/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de 
jogos, alfabeto e listas.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Tratamento da informação/Espaço e forma 
Emai 6.4,6.5,7.1 e 7.2/Tabela, 
grá�co/localização de objetos em 
maquete /Leitura
compartilhada do enunciado, tempo para que os alunos leiam
em duplas e realizem cada atividad e correção com discussão
sobre como �zeram para responder cada pergunta.
(cognitivo,afetivo e sensorial)

Tarefa de casa explicação com leitura compartilhada , para que o
aluno tenha autonomia na realização.

16/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de jogos, alfabeto e
listas.(cognitivo,afetivo e sensorial)

A sondagem é feita através de um ditado com o aluno de
maneira individual com a leitura do aluno e observação da
professora.

Projeto conto  Terminando reescritas em duplas com hipóteses
de escrita próximas.

O aluno lê sozinho ou para um coleguinha de classe

tarefa de casa explicação com leitura compartilhada , para que o
aluno tenha autonomia na realização.(cognitivo,afetivo e
sensorial)

12/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de jogos, alfabeto e
listas.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Referência: BNCC -EF 03LP37 /EF 35LP05 / EF 03LP29
Atividades de alfabetização didático de português páginas 36 até
43 /leitura compartilhada dos enunciados, organização do jogral
e atividades de usos e re�exões da língua coletivamente e na
lousa.(cognitivo,afetivo e sensorial)

17- Hora da leitura onde o aluno lê
 sozinho ou para um coleguinha de sala.

Tarefa de casa com leitura compartilhada dos enunciados e
explicação para que o aluno tenha autonomia na realização das
tarefas(cognitivo,afetivo e sensorial)

11/04
1- leitura deleite onde a professora 

faz uma leitura para seus alunos.
(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de jogos, alfabeto e
listas.
(cognitivo,afetivo e sensorial)

Reescrita em duplas com hipóteses
 de escrita próximas do conto 
A Princesa e o Grão de Ervilha.
Números e operações(cognitivo,afetivo e sensorial)

Emai 6.1,6.2 e 6.3  Leitura 
compartilhada do enunciado, tempo para que os alunos leiam
em duplas e realizem cada problema e correção com discussão
sobre como �zeram para responder cada pergunta dos
problemas.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Tarefa de casa explicação com leitura compartilhada , para que o
aluno tenha autonomia na realização.



10/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.
(cognitivo,afetivo e sensorial)

Atividades de alfabetização com um acompanhamento
individualizado para os que precisam, através de jogos, alfabeto e
listas.(cognitivo,afetivo e sensorial)

 
Correção coletiva das tarefas de casa na lousa tirando as dúvidas
das crianças.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Números e Operações
Leitura compartilhada dos 

enunciados, explicação da atividade, tempo para realizarem e
correção coletiva com socialização do que aprenderam.
(cognitivo,afetivo e sensorial)

H05A e H05B Apresentação dos 
verbetes que �zeram em duplas na aula anterior sobre o projeto.

17-Leitura dos alunos onde ele lê sozinho ou para um coleguinha
de classe.(cognitivo,afetivo e sensorial)

08/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.
(Cognitivo,afetivo e sensorial)

Correção coletiva na lousa com discussão  para tirar as dúvidas
sobre a tarefa de casa e o que aprenderam.(cognitivo, afetivo e
sensorial)

Números e operações 
4.4 e 4.5 leitura compartilhada de cada enunciado, quadro e
tabela na lousa para a realização dos cálculos mentais dos alunos
e realização coletiva das atividades.(Cognitivo, afetivo e
sensorial)

ARTE
08/04/19
10/04/19
 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.

09/04
1- leitura deleite onde a professora faz uma leitura para seus
alunos.(cognitivo,afetivo e sensorial)

Na informática
Atividade do Emai aula 02_04_2019 jogo quadro de números
para completar de acordo com a sequência com grau de
di�culdade 
assim que for mudando de fase, no �nal tem um jogo mais lúdico
para se divertir e melhorar a agilidade/coordenação motora.
(cognitivo, afetivo e sensorial)

Interdisciplinar 17-Leitura colaborativa de texto 
informativo/cientí�co sobre as plantas carnívoras com
perguntas explícitas e implícitas e com vídeo para fechamento.
(cognitivo,afetivo e sensorial)

Números e operações
Emai 5.1 situações problemas do 
campo aditivo.
Leitura compartilhada do enunciado, tempo para que os alunos
leiam em duplas e realizem cada problema e correção com
discussão sobre como �zeram para responder cada pergunta
dos problemas.
(cognitivo, afetivo e sensorial)

17- Leitura dos alunos/o aluno lê sozinho ou para um coleguinha
de classe.(cognitivo, afetivo e sensorial)

Tarefa de casa com leitura e  explicação de cada atividade para
que o aluno tenha autonomia.

Educação Física
11/04/19
Alunos: andando, correndo, saltando, ao comando do professor
através de estímulo sonoro(apito).

Educação Física
08/04/19
Alunos: andando, correndo, saltando, ao comando do professor
através de estímulo sonoro(apito).

05/04
1-Leitura deleite onde o professor lê diversos gêneros literais
para seus alunos.
Atividades de alfabetização com o uso de alfabeto móvel, jogos e
atividades individuais para os que precisam.
17-Hora da leitura onde o aluno lê sozinho ou para um
coleguinha de classe.
Emai 4.4 Números e Operações /a atividade será feita coletiva e
na lousa, observando e discutindo as regularidades e
propriedades.



04/04
1-Leitura deleite onde o professor lê diversos gêneros literais
para seus alunos.
Atividades de alfabetização com o uso de alfabeto móvel, jogos e
atividades individuais para os que precisam.
H04A /H04B  e H05A.
Leitura compartilhada com observação e análise de dois textos,
um cientí�co e verbete para produção posterior em duplas

03/04
1-Leitura deleite onde o professor lê diversos gêneros literais
para seus alunos.
Atividades de alfabetização com o uso de alfabeto móvel, jogos e
atividades individuais para os que precisam.
(antônimos)
H02A-Leitura compartilhada dos enunciados, tempo para
fazerem as atividades em duplas e correção com re�exão da
atividade na lousa.
Números e Operações 
Emai 4.3 Leitura compartilhada dos enunciados, explicação da
atividade, tempo para realizarem e correção coletiva com
socialização do que aprenderam.

02/04
1-Leitura deleite onde o professor lê diversos gêneros literais
para seus alunos.
Atividades de alfabetização com o uso de alfabeto móvel, jogos e
atividades individuais para os que precisam.
01_01_04_2019 Emai 
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/ 
Relembrando as formas geométricas e as relações entre as
planas e as espaciais, no computador para montar o quebra
cabeça e completar o desenho é preciso usar as formas
geométricas corretas.A atividade será lúdica  em duplas e com o
auxílio da professora.

Relato sobre o que observamos com o experimento do relógio de
sol, na lousa com a professora escriba.
Projeto conto 2 B 
leitura compartilhada do conto com análise do gênero e da
estrutura de todo o texto (reescrita em duplas).
Explicação da tarefa de casa.

01/04
1-Leitura deleite onde o professor lê diversos gêneros literais
para seus alunos.
Números e Operações
Emai 4.2 Leitura compartilhada dos enunciados, explicação da
atividade, tempo para realizarem e correção coletiva com
socialização do que �zeram.
17-O aluno lê sozinho ou para um coleguinha de sala 

29/03
1-Leitura deleite que é feita pelo professor 
Atividades de alfabetização individualizada e com re�exão do
sistema de escrita
Tratamento da informa
Emai 3.5 e 4.1 / leitura compartilhada do enunciado, tempo para
realizarem a tarefa e correção coletiva na lousa.
Correção coletiva das tarefas de casa na lousa.

28/03
1- leitura deleite que é feita pelo professor 
Atividades de alfabetização: escrita do nome, alfabeto, formação
de palavras (sinônimos)/atividade coletiva com re�exão da
escrita.
Com o auxílio de uma bússola para poder posicionar
corretamente o relógio de sol, os alunos puderam posicionar
seus corpos de acordo com os pontos cardeais e o sol, depois de
uma hora voltamos para ver o resultado, aproveitamos para
fotografar nossas próprias sombras, aprender a relação do sol
sobre as coisas e tivemos uma aprendizagem mais lúdica.
Exploração da plataforma da sala de leitura pelos alunos com o
auxílio da professora.
Apresentação das duplas sobre os verbetes que �zeram em
duplas com o auxílio de texto cientí�co.
Leitura compartilhada dos enunciados, exemplos na lousa para
que o aluno tenha maior autonomia na sua tarefa de casa.

27/03
1- leitura deleite que é feita pelo professor 
Atividades de alfabetização: escrita do nome, alfabeto e
formação de palavras com jogos do site da Iara Medeiros.
Projeto animais de jardim/leitura compartilhada com roda de
conversa de texto cientí�co com localização de informações
pelos alunos.

25/03
1- Leitura deleite que é feita pelo professor 
Correção coletiva na lousa das tarefas de casa
Grandezas e Medidas 
Roda de conversa com retomada do que foi aprendido e para
tirarem as dúvidas sobre sistema monetário.
17-Leitura dos alunos onde ele lê sozinho ou para um coleguinha
de classe

26/03
Leitura deleite que é feita pelo professor
Atividades de alfabetização: escrita do nome, alfabeto e
formação de palavras com jogos do site da Iara Medeiros.

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/


Emai 3.4 / leitura compartilhada do enunciado, tempo para
realizarem a tarefa e correção coletiva na lousa.
17-Leitura compartilhada do conto, roda de conversa com
análise do mesmo e reescrita dos alunos.
Explicação da tarefa de casa

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

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

22/03
1-Leitura deleite 
17-O aluno lê sozinho ou para um coleguinha 
Grandezas e medidas/sistema monetá Atividades realizadas com
folhetos de supermercados e fotos enviadas a coordenadora
Leitura compartilhada dos enunciados do Emai (matemática)
comanda da professora, tempo para realizarem as atividades e
correção coletiva na lousa 
Explicação na lousa de cada tarefa de casa com leitura
compartilhada dos enunciados e exemplos na lousa para que o
aluno consiga ter autonomia no momento de realizar suas
tarefas de casa

21/03
1-Leitura deleite feita pelo professor Avaliação foi feita de
acordo com o caderno de provas do professor, passada na lousa
com explicação de cada questão para os alunos.
Hora da leitura para quem já fez as avaliações.

20/03
1-Leitura deleite feita pelo professor
Avaliação foi feita de acordo com o caderno de provas do
professor, passada na lousa com explicação de cada questão para
os alunos.
Leitura silenciosa para os que forem terminando a prova.

19/03
1-Leitura feita pela professora com reconto oral e plani�cação 
A aplicação das avaliações são feitas de acordo com o caderno de
provas do professor e orientação da coordenadora.
O aluno lê sozinho silenciosamente 

Educação Física
28/03/19
Alunos irão explorar a corda, em deslocamento

Educação Física
25/03/19
Alunos irão explorar como usar a corda,

Educação Física 21/03/19 ES/EC: Alunos em
grupos, irão saltar usando só perna direita,
só perna esquerda e em outro momento
ambos os pés ( dentro do bambolê) ida
perna direita, volta esquerda e depois os
dois juntos.

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

18/03
1- leitura deleite  
Rotina na lousa com conversa sobre o que vamos aprender.
H1/H2(2ºano)Atividades de re�exão da escrita para os não
alfabéticos.
7-Hora da leitura onde um aluno lê para o outro ou
individualmente 
 Grandezas e Medidas-Emai-Leitura compartilhada dos
enunciados, explicação do que precisa ser feito, tempo para
realizarem as atividades em duplas e socialização na lousa.

15/03
1-Leitura deleite
Rotina na lousa com conversa sobre o que vamos aprender.
H1/H2(2ºano) Atividades de re�exão da escrita para os não
alfabéticos com atendimento individual, em duplas com
hipóteses de escrita próximas.
Grandezas e Medidas-Emai-Leitura compartilhada dos
enunciados, explicação do que precisa ser feito, tempo para
realizarem as atividades em duplas e socialização na lousa.



14/03 1-leitura deleite Rotina na lousa com
conversa sobre o que vamos aprender.
H1/H2 (2ºano) Atividades de reflexão da
escrita para os não alfabéticos. 7-Hora da
leitura onde uma criança lê para a outra ou
individualmente. Reunião de pais para tratar
de assuntos relativos a vida escolar da
criança.

13/03
1- Leitura deleite
Rotina na lousa com conversa sobre o que vamos aprender.
H1/H2 (2ºano)Atividades individuais de alfabetização/escrita do
nome/listas/alfabeto
7/ H04A-Roda de conversa para apresentação do projeto, suas
etapas e produto �nal
 Sequência 2 Espaço e Forma Emai- Leitura compartilhada dos
enunciados, explicação do que precisa ser feito, tempo para
realizarem as atividades em duplas e socialização na lousa.

12/03 1-leitura deleite H1/H2(2ºano)
atividades de alfabetização 7/H3A-Roda de
conversa sobre o Projeto conto, suas etapas
e produto final. Sequência 1/Sequência 2
Emai-Leitura compartilhada dos
enunciados, explicação do que precisa ser
feito, tempo para realizarem as atividades
em duplas e socialização na lousa. Correção
coletiva das tarefas de casa na lousa

11/03 1- Leitura deleite Poemas
Rotina na lousa com informações sobre o que iremos fazer nesse
dia.
15-Leitura compartilhada 
Confecção de relógio de sol em grupos (explicação sobre os
pontos cardeais).
Testando o experimento no pátio aberto da escola.
Correção coletiva das tarefas de casa
15Explicação com leitura compartilhada de toda tarefa de casa
para que o aluno consiga ter uma maior autonomia na execução.

Educação Física 14/03/19 ES/EC/EA: Coelho
sai da toca( ao comando os alunos devem
trocar de lugar um com o outro, tendo que
se deslocar obrigatoriamente para o sentido
horário).

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

Educação Física 28/02/19 EC/EA: jogos de
tabuleiro( xadrez, dama), Jogo da memória,
jogo de tabuada, fantasminha

Educação Física 25/02/19 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 21/02/19 EA/EC: Nunca
três, Nunca quatro, pega fruta

Educação Física 18/02/19 ES/EA: Coelho sai
da toca, Pega fruta, gato e rato

Educação Física 14/02/19 ES/EA/EC: Gato e
rato(labirinto), briga de galo, pedra,papel,
tesoura

Educação Física 11/02/19 EC/ES: Telefone
sem fio, espelho humano, fantasminha,

01/03
1-Leitura deleite
Rotina dos alunos na lousa com letra cursiva para alfabéticos e
letra de imprensa para os não alfabéticos
17-Um aluno lê para o outro ou individualmente.
Baile de carnaval.

28/02
1-Leitura deleite
Rotina na lousa
13-

27/02
1-Leitura deleite
Rotina na lousa com letra cursiva para os alfabéticos e letra de
imprensa para quem ainda não está alfabetizando.
12-Leitura compartilhada de texto sobre o carnaval
14-Ditado pela professora de palavras que devem ser localizadas
e circuladas pelo aluno.
24-Utilizar estratégias de contagem para fazer sequência de
números no caderno.



26/02
1- Leitura deleite 
Rotina na lousa com letra cursiva para os alfabéticos e letra de
imprensa para quem ainda não está alfabetizando.
24-Revisão do conteúdo sobre antecessor e sucessor, roda de
conversa para relembrar, leitura do enunciado, tempo para
realizarem a tarefa em duplas e correção coletiva na lousa.
22-Leitura compartilhada dos enunciados, explicação com
exemplos na lousa para que o aluno consiga fazer a tarefa de
casa com autonomia.

25/02
1-Leitura deleite
Rotina na lousa com letra cursiva para os alfabéticos e letra de
imprensa para quem ainda não está alfabetizando.
O aluno faz a sequência de números a partir de um número dado
e com o apoio do que já sabe e do quadro de números da classe.
Sondagem diagnóstica(ditado de palavras feito pela professora,
individualmente e com intervenções necessárias) 
4-Leitura de texto sobre: Carnaval a cultura do
povo/relembrando algumas marchinhas conhecidas

22/02
1-leitura deleite
15-Hora da leitura do aluno, onde ele lê sozinho ou para um
coleguinha de classe diversos gêneros literários.
21-Leitura compartilhada da atividade, observação das imagens
com localização no mapa das regiões do Brasil de acordo com o
ponto turístico de cada uma e preenchimento na lousa das
lacunas
23- Através de sólidos geométricos para que os alunos possam
relembrar o que foi estudado no ano anterior.
22- Leitura compartilhada dos enunciados, exemplos de como
realizar os problemas para que o aluno consiga autonomia na
realização da atividade em casa. 

21/02
1-leitura deleite
Leitura compartilhada das atividades do livro, discussão do
assunto, exemplos, tempo para realizarem as atividades em
duplas e correção coletiva na lousa.
24-Sequência numérica no caderno com apoio em quadro de
números

20/02
1-leitura deleite
18/21-Revisão das adivinhas na lousa,com análise das palavras e

uso do dicionário.
15-Ler textos de divulgação cientí�ca (leitura compartilhada por
todos).

19/02
1-leitura deleite
12/13-Revisão das cantigas aprendidas no ano anterior/a
professora na lousa como escriba para a escrita e acertos
ortográ�cos e de pontuação utilizados.
24-Fazer no caderno a sequência de números.
22- Leitura compartilhada dos enunciados, explicação para que
o aluno consiga fazer em casa com maior autonomia.

18/02
1-leitura deleite
Rotina com treino da letra cursiva/correção das tarefas de casa
coletivamente na lousa.
2/3/4/5/6/7/8-Elaboração dos combinados da turma, com
trocas de experiencias e dramatizações/Mural com os
combinados.

15/02
1-Leitura da professora/hora da leitura dos alunos(leitura
silenciosa e em voz alta)/Atividades complementares de leitura
de diversos gêneros do Ler e Escrever(leitura compartilhada
com discussão)/Leitura com discussão interdisciplinar (os
lugares da cidade)

14/02
1-leitura da professora/ 7-leitura pelos alunos/ 19-produção em
duplas de trecho de um poema/18-revisão das produções das
duplas(trecho de poema).

13/02
1-Leitura da professora/7-Leitura em voz alta dos alunos das
atividades complementares Ler e Escrever.
7/11-Apresentação das adivinhas pesquisadas.

12/02
1-Leitura deleite/
7- Prática de oralidade tudamos)/participar de situações de
intercâmbio oral em situações comunicativas do cotidiano/21-
compreender as características do sistema de numeração
decimal/24-realizar cálculos que envolvam adição, subtração,
multiplicação e divisão. 

11/02/2019



1-leitura deleite/
Correção das tarefas de casa do dia 08/02.coletiva na lousa./
 7- Atividades do livro didático de português (leitura
compartilhada /7-Participar de situações de intercâmbio oral
em situações comunicativas do cotidiano.

RECURSOS

16/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.
Avaliação Final.

13/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.
Conselho de classe

12/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.
Conselho de classe

11/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.

10/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.

09/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.
Livros do Estante mágico e decoração do evento.

06/12
Livros de diversos gêneros literários e Festa de Natal com
brinquedos in�áveis e lanche especial. 

05/12
Livros de diversos gêneros literários e Festa de Natal com
brinquedos in�áveis e lanche especial. 

04/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.

03/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, folha de papel
almaço e lousa.

02/12
Livros de diversos gêneros literários,dicionários, papel almaço e
lousa.

30/11
Trabalhos realizados pelos alunos, materiais em geral e
maquetes.

Educação Física
25/11/19
28/11/19
Sala 7

Educação Física
18/11/19
21/11/19
Sala 7

Educação Física
11/11/19
14/11/19
Sala 7

29/11
Materiais diversos para a montagem da festa.

28/11
Livro de poemas, bolas de isopor, materiais de reciclagem,
guache, e outros materiais.

27/11
Cadernos de provas dos alunos e manual de aplicação do
professor.



26/11
Cadernos de provas dos alunos e manual de aplicação do
professor.

25/11
Leitura de contos de fadas e artimanha, revisão oral, lousa e
música.

22/11
Leitura de diversos gêneros literários, didático de português,
lousa e caderno.

21/11
Leitura de diversos gêneros literários, didático de português,
didático de matemática, e lousa.

19/11
Leitura de diversos gêneros literários, didático de português,
didático de matemática, sul�te e lousa.

18/11
Leitura de diversos gêneros literários, didático de português,
didático de matemática,papeis para cartaz e lousa.

Educação Física
04/11/19
07/11/19
Sala 7, materiais(chocalho, castanhola)

14/11
Leitura de diversos gêneros literário,Atividades dos projetos,
vídeo, televisão e internet na sala multiuso.

13/11
Leitura de diversos gêneros literário, didático de português
,caderno, lousa, didático de matemática para tarefa de casa.

12/11
Leitura de diversos gêneros literário, didático interdisciplinar,
caderno, lousa e didático de matemática para tarefa de casa.

11/11

Leitura de diversos gêneros literário, didático de português:
relato pessoal, caderno e lousa.

08/11
Leitura de diversos gêneros literário, didático de português,
caderno e lousa.

07/11
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático Português,
didático de matemática, lousa e caderno.

06/11
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático
Interdisciplinar, didático de matemática, lousa e caderno.

05/11
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático de português,
didático de matemática, lousa e caderno.

01/11

31/10
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático
Interdisciplinar, caderno, lousa e didático de matemática.

30/10
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático de português,
caderno, ousa e didático de matemática.

29/10
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático de português,
interdisciplinar, caderno, sul�te e lousa.

25/10
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático de português,
lousa e caderno.

24/10
Leitura de diversos gêneros literário, livro didático de português
e lousa.

23/10



Leitura de diversos gêneros literários, Caderno de provas para
revisão, lousa, coletânea dos dois livros do Emai.

22/10
Leitura de diversos gêneros literários, folha para o simulado de
produção de conto de artmanha pelo aluno, livro interdisciplinar
para correção de tarefas..

21/10
Livros de diversos gêneros literários, caderno de provas do
Saresp dos alunos e do professor.

18/10
Livros de diversos gêneros literários, caderno de provas do
Saresp dos alunos e do professor.

17/10
Livros de diversos gêneros literários, coletânea do Emai vol02,
didático de português e didático Interdisciplinar para casa.

16/10
Livros de diversos gêneros literários, coletânea do Emai vol02,
didático de português.

14/10
Livros de diversos gêneros literários, coletânea do Emai vol.02 e
palco para apresentações.

Educação Física
31/10/19
Falta abonada

Educação Física
28/10/19
Feriado

Educação Física
24/10/19
Quadra, bola

Educação Física
21/10/19
Quadra, bola

Educação Física
17/10/19
Quadra, bola

Educação Física
14/10/19
Quadra, corda e cones

Educação Física
07/10/19
Quadra, bola.

Educação Física
03/10/19
Conselho

Educação Física
30/09/19
Quadra

11/10
Livros de diversos gêneros literários e materiais diversos para a
gincana.

10/10
Livros de diversos gêneros literários e materiais diversos para a
gincana.

08/10
Livros de diversos gêneros literários, Livro interdisciplinar e
Emai.

07/10
Livros de diversos gêneros literários, ler e Escrever e Emai.

04/10
Livros de diversos gêneros literários, livro interdisciplinar,
caderno e lousa.

Educação Física
26/09/19
Sala 7



Educação Física
23/09/19
Quadra, bola

02/10
Leitura de diversos gêneros literários,Ler e Escrever, sul�te,
lousa e livro interdisciplinar.

01/10
Leitura de diversos gêneros literários,atividades xerocadas para
reforço, Livro do Emai vol.02,
Livro Ler e Escrever, caderno e lousa.

30/09
Leitura de diversos gêneros literários, sul�te amarelo,
canetinhas coloridas, e tarefas de casa.

27/09
Leitura de diversos gêneros literários, caderno de provas dos
alunos e folha de desenho do Estante Mágica.

26/09
Leitura de diversos gêneros literários, caderno de provas dos
alunos e folha de desenho do Estante Mágica.

25/09
Leitura de diversos gêneros literários e caderno de provas dos
alunos.

24/09
Livros de diversos gêneros literários e caderno de provas dos
alunos.

23/09
Livros de diversos gêneros literário e Emai vol.02.

Educação Física
19/09/19
Quadra, bola

Educação Física

16/09/19
Falta abonada

18/09
Livros de diversos gêneros literários, Emai vol.02,Livro didático
de português para casa,sul�te e textos cientí�co

17/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno,lousa,folha própria
para desenho e caderno de provas do aluno.

16/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno,lousa,folha própria
para desenho e livro interdisciplinar.

13/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa e coletânea
do Emai vol.02, didático de português e Ler e Escrever.

12/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa e coletânea
do Emai vol.02 e didático de português.

11/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa e coletânea
do Emai vol.02 e Ler e Escrever e cópias de texto cientí�co.

10/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa e coletânea
do Emai vol.02 e Ler e Escrever.

Educação Física
12/09/19
Quadra e bolas

Educação Física
09/09/19
Quadra

Educação Física
05/09/19
Sala 7



Educação Física
02/09/19
Quadra e bola

09/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa e coletânea
do Emai vol.02 e livro Interdisciplinar.

06/09
Livros de diversos gêneros literários e pauta de reunião.

05/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa,coletânea
do Ler e Escrever e textos impressos.

04/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa,coletânea
do Emai vol.02, Ler e Escrever e textos cientí�cos impressos,
interdisciplinar(uso do globo terrestre e do mapa mundi)

03/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno, lousa, sul�te,
computadores e internet.

02/09
Livros de diversos gêneros literários, caderno e lousa e livro
interdisciplinar.

30/08
Livros de diversos gêneros literários, caderno e lousa e livro
interdisciplinar.

29/08
Livros de diversos gêneros literários, Ler e Escrever, Emai vol.
02, lousa e caderno.

28/08
Livros de diversos gêneros literários, Ler e Escrever, Internet,
sala multiuso, Emai, garrafas e copos de diversas capacidades.

27/08
Livros de diversos gêneros literários,livro Ler e Escrever e Emai
vol.02, lousa,sul�te, materiais concretos e atividades xerocadas

para o reforço MMR.

26/08
Livros de diversos gêneros literários,livro Ler e Escrever e Emai.

23/08
Livros de diversos gêneros literários,sul�te, lousa e cópia dos
verbetes.

Educação Física
29/08/19
Falta abonada

Educação Física
26/08/19
Quadra e bola

Educação Física
19/08/19
Quadra e bola

Educação Física
15/08/19
Quadra e bola

Educação Física
12/08/19
Quadra e bambolê

Educação Física
08/08/19
Quadra e bola

Educação Física
05/08/19
Quadra e corda

22/08
Livros de diversos gêneros literários,Ler e Escrever e Emai.

21/08



Livros de diversos gêneros literários,Ler e Escrever, Emai, sul�te
e lousa.

20/08
Livros de diversos gêneros literários,dicionário e lousa.

19/08
Livros de diversos gêneros literários, Ler e Escrever, Emai e
lousa.

ARTE 12/14/19/21/26/28/08/19
Imagens
Músicas
Desenhos
Caderno de arte
Tesoura
Guache
Lápis de cor
Canetinha
Criatividade e imaginação

16/08
Leitura de diversos gêneros literários, Verbetes para correção,
sul�te, lousa, Emai e sul�te com o tema do poema para casa.

15/08
Livros de diversos gêneros literários, Ler e Escrever e Emai.

14/08
Livros de diversos gêneros literários,Ler e Escrever, didático de
matemática para casa,emai, caderno e lousa.

13/08
Livros de diversos gêneros literários,livro didático
interdisciplinar, didático de matemática para casa,emai, caderno
e lousa.

12/08
Livros de diversos gêneros literários,livro didático de português,
caderno e lousa.

Arte 05 e 07/08/19

Papel cartão
folha sul�te colorida
tesoura 
cola
molde da gravata
mensagem 
criatividade

09/08
Livros de diversos gêneros literários,texto xerocado, caderno e
lousa.

08/08
Livros de diversos gêneros literários.
Sul�te, almaço e lousa para as correções coletivas das
produções,lousa e dicionários.
Livro do Emai volume 02

07/08
Livros de diversos gêneros literários.

Caderno de provas do aluno e do professor.

06/08
Livros de diversos gêneros literários.

Caderno de provas do aluno e do professor.

05/08
Livros de diversos gêneros literários.

Caderno de provas do aluno e do professor.

02/08
Livros de diversos gêneros literários.
Livro didático Interdisciplinar para correções.
Bola de papel para a dinâmica da tabuada.

01/08
Livros de diversos gêneros literários.
Livro didático de português para correções.

Educação Física
01/08/19
Quadra e bola



31/07
Livros de diversos gêneros literários.
Bola de papel

27/06
Cinema

26/06
Livros de diversos gêneros literários,Coletânea de atividades do
Ler e Escrever, sul�te, lousa e materiais de escrita dos alunos.

Educação Física
27/06/19
Cinema

Educação Física
24/06/19
Quadra, bola

Educação Física
17/06/19
Quadra

Educação Física
13/06/19
Quadra e som

Educação Física
10/06/19
Quadra e som

19/06
Livros de diversos gêneros literários, Emai vol.01,Coletânea de
atividades do Ler e Escrever, sul�te, lousa a materiais de escrita
dos alunos.

18/06
Livros de diversos gêneros literários,Informática e participação
em Formatura do Proerd.

17/06

Livros de diversos gêneros literários, didático de matemática
para correções,Emai vol. 01 e balança.

14/06
Livros de diversos gêneros literários, Sala de leitura, dicionários,
alfabeto e livro didático de matemática para casa

13/06
Livros de diversos gêneros literários, didático de português,
dicionários,didático de matemática e alfabeto.

12/06
Livros de diversos gêneros literários,Emai vol. 01, didático de
português, dicionários e alfabeto.

11/06
Livros de diversos gêneros literários,computadores com
internet, livro didático de português e de matemática para casa.

10/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Emai e livro
didático de matemática para correções de tarefas de casa.

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, dicionários e livro didát

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, dicionários e livro didático de
matemática para casa.

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, dicionár

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e sla de leit

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e s



07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cient

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e sala

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e s

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�v

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e sla de leiti

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos,

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e sa

07/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, Emai e sala de leitura.

06/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Ler e Escrever,
cópias de textos cientí�cos, dicionários e livro didático de
matemática para casa.

05/06
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do Emai, livro
didático de matemática, alfabeto, dicionários.

Educação Física
06/06/19
Montagem da coreogra�a para Festa Junina

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

04/06
Livros de diversos gêneros literários,livro didático de português,
sala de informática.

03/06
Livros de diversos gêneros literários,livro didático de
matemática e emai vol.01.

31/05
Livros de diversos gêneros literários, livro didático de português
e sala de leitura.

30/05
Livros de diversos gêneros literários, livro didático de português,
texto xerocado e livro didático de matemática para tarefas de
casa.

29/05
Livros de diversos gêneros literários, livro didático de
matemática para correções e

28/05



Livros de diversos gêneros literários, computadores,
internet,livro interdisciplinar e didático de matemática para
tarefa de casa.

27/05
Livros de diversos gêneros literários,Livro do Emai, textos
cientí�cos e materiais diversos para escrita e pintura além de
sul�te.

Educação Física
30/05/19
Quadra, corda

Educação Física
27/05/19
Quadra, corda

Educação Física
23/05/19
Quadra, bolas azuis pequenas, corda

Educação Física
20/05/19
Falta Médica

24/05
Livros de diversos gêneros literários,caderno de provas dos
alunos e do professor.

23/05
Livros de diversos gêneros literários,caderno de provas dos
alunos e do professor.

22/05
Livros de diversos gêneros literário e coletânea do Emai vol. 01.

21/05
Livros de diversos gêneros literários,caderno de provas dos
alunos e do professor.

20/05

Livros de diversos gêneros literários,livro didático de
matemática.

17/05
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do ler e escrever
e cópia de texto cientí�co.

16/05
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do ler e escrever
e cópia de texto cientí�co.

15/05
Livros de diversos gêneros literários,coletânea do emai e livro de
matemática para correção das tarefas de casa.

14/04
Livros de diversos gêneros literários,jogos do escola games e
livro didático de português.

13/05
Livros de diversos gêneros literários,Coletânea do Ler e
Escrever, livro didático de matemática e coletânea do Emai.

10/05
Livros de diversos gêneros literários,Coletânea do Ler e
Escrever, livro didático de matemática e coletânea do Emai.

09/05
Livros de diversos gêneros literários,Coletânea do Ler e
Escrever, livro didático de matemática e coletânea do Emai.

08/05
Livros de diversos gêneros literários,livro didático de português,
livro didático de matemática e coletânea do Emai.

07/05
Livros de diversos gêneros literários,livro didático de português,
jogos na informática e livro didático de matemática.



06/05
Livros de diversos gêneros literários,livro didático de
matemática para correções e jogo de dominó da adição e da
multiplicação.

Educação Física
16/05/19
Quadra, bola

Educação Física
13/05/19
Quadra, giz, bola 

30/04
Livros de diversos gêneros literários,jogos na informática e Livro
didático de português.

29/04
Livros de diversos gêneros literários coletânea do Emai e sala de
leitura com empréstimo.

26/04
Livros de diversos gêneros literários coletânea do Emai ,livro
interdisciplinar e livro didático de matemática.

25/04
Livros de diversos gêneros literários coletânea do Emai ,
coletânea do ler e escrever e lousa.

24/04
Livros de diversos gêneros literários coletânea do Emai ,
coletânea do ler e escrever e atividades xerocadas para tarefa de
casa.

23/04
Livros de diversos gêneros literários coletânea do Emai
,coletânea do ler e escrever e Informática.

22/04
Livros de diversos gêneros literários
Livro didático de matemática e coletânea do Emai Vol. 01

Educação Física

06/05/19
Quadra, bola e corda

Educação Física
02/05/19
Quadra e bola

Educação Física
25/04/19
Quadra e bola

18/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai ,livros didáticos de português 

Educação Física
18/04/19
Quadra

Educação Física
15/04/19
Quadra

17/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai ,livros didáticos de português e matemática.

16/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai ,livros didáticos de português e matemática e
sala de informática.

15/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai , didático de português,didático de
matemática e coletânea do Ler e Escrever.

12/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai , didático de português,didático de
matemática e coletânea do Ler e Escrever.



11/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai , didático de português,coletânea do Ler e
Escrever.

10/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai , didático de português,coletânea do Ler e
Escrever.

09/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai , didático de português, computadores e
texto para leitura colaborativa (plantas carnívoras).

08/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, 
coletânea do Emai e didático de português.

ARTE
08/04/19
10/04/
caderno de desenho 
livro didático
lápis de cor
canetinha
régua

Educação Física
11/04/19
Quadra

Educação Física
08/04/19
Quadra

05/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea do Emai e didático de português

04/04

Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, livro
didático de português, coletânea de atividades do Ler e Escrever.

03/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa, livro
didático de português e Emai.

02/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Ler e Escrever, livro didático de
matemática. e computador na informática.

01/04
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Emai

29/03
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Emai e didático de matemática

28/03
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Ler e Escrever, didático de
português,didático de matemática, sala de informática, bússola,
relógio de sol feito pelos alunos com prato de papelão em outra
aula e o "Sol" para a experiência.

27/03
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Ler e Escrever.

26/03
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Emai, coletânea do Ler e Escrever e 
livro didático de matemática (tarefa de casa.

25/03
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Emai,
livro didático de matemática (tarefa de casa.

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



Educação Física
01/04/19
Quadra, corda individual

22/03
Livros de diferentes gêneros literários, cadernos, lousa,
coletânea de atividades do Emai,
livro didático de matemática (tarefa de casa

21/03
Livro de poesias
caderno de prova do professor,lousa, sul�te e materiais de
escrita do aluno.

20/03
Caderno de prova do professor, lousa, sul�te e materiais de
escrita do aluno.
Gibi para leitura silenciosa

19/03
Conto para leitura do professor
Caderno de prova do professor sendo que para os alunos a prova
foi passada na lousa 
Gibi para leitura silenciosa para quem terminou a avaliação.

Educação Física
28/03/19
Quadra, corda individual

Educação Física
25/03/19
Alunos irão explorar a corda, em deslocamento

Educação Física 21/03/19 Quadra e
bambolê

Educação Física 18/03/19 Quadra e
bambolê

18/03
Livros de diferentes gêneros literários 
Atividades com atendimento individualizado para os não
alfabéticos.

Livro do Emai

15/03 Livros de diferentes gêneros
literários Atividades com atendimento
individualizado para os não alfabéticos.
Livro do Emai

14/03
Livros de diferentes gêneros literários 
Atividades com atendimento individualizado para os não
alfabéticos.

13/03 Livros de diferentes gêneros
literários Livro do Emai e do Ler e Escrever.

12/03
Livros de diferentes gêneros textuais
Livro do Emai, do Ler e Escrever e didático de matemática

11/03 Livros de diferentes gêneros textuais
Livro didático Prato de papelão e outros
materiais para a confecção do relógio de sol
Pátio da escola para testar o experimento
lousa e livro didático para correção das
tarefas de casa (matemática)

Educação Física 14/03/19 Quadra, bambolê

Educação Física 11/03/19 Quadra

Educação Física 28/02/19 Sala 7

Educação Física 25/02/19 Quadra

Educação Física 21/02/19 Quadra

Educação Física 18/02/19 Quadra

Educação Física 14/02/19 Quadra

Educação Física 11/02/19 Quadra



01/03
Livros de diversos gêneros literários.
Baile de carnaval.

28/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/Emai/lousa.

27/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa.

26/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa.

25/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa e texto sobre o carnaval e marchinhas
carnavalescas.

22/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa e dicionários.

21/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa e dicionários.

20/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa e dicionários.

19/02
Livros de diversos gêneros literários/cadernos/livros
didáticos/lousa.

18/02
1-livros de diversos gêneros literários/livro didático para
correções, lousa, cartolina para os combinados

15/02

Livros de diversos gênero,livro do Ler e Escrever, didático
interdisciplinar.

14/02
Livros de diversos gêneros,livro didático, sul�te e mural.

13/02
Livros de diversos gêneros,livro didático, sul�te, internet para
pesquisa.

12/02
Livros de diversos gêneros e livro didático de português.

11/02
livros de diversos gêneros e livro didático de português.

OBSERVAÇÕES

09/08/2019 Prof Eventual

16/05
A atividade que foi realizada com a professora do 5º ano sobre
sinais de pontuação já foram especi�cadas na rotina, sendo que
as demais atividades também foram realizadas só que com a
professora de sala.

22/04
O Emai havia sido especi�cado no dia 18/04, que não foi
realizado no dia porque os alunos saíram antes do horário.
Quanto as leituras, estou colocando os gêneros porque são todas
de ultima hora, muitas vezes pesquisadas no celular...preciso
pegar livros para empréstimo!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/409679635/cdd4d0fe8a3ac90fc95c083beb5b7030/EDSON_CONTENTE_3.jpeg


※※※※※※

16/05/2019 Rotina alterada pois professor
realizou atividade com o 5A (troca de pro

22/04/19_ Para melhor acompanhamento
especificar a etapa do EMAi e o título da
leitura inicial

18/04/2019 faltou listar os recursos a
serem utilizados

08/04/2019_ incluído as
estratégias.
Coloquei no SAI o link da escola games

09/04
Atividade do Emai  quadro de números aula 02_04_2019
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/
?deviceType=computer
Interdisciplinar Informática 
17-Atividade de leitura colaborativa/compartilhada "Plantas
Carnívoras existe mesmo"?

02/04
Atividade 01_01_04_2019 Emai 
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/ 
H_( Espaço e forma • Relação entre cubos e quadrados,
paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos).

22/03

Grandezas e medidas/sistema monetário Atividade realizada
com folhetos de supermercados e fotos enviadas a
coordenadora.
Leitura compartilhada dos enunciados do Emai (matemática)
comanda da professora, tempo para realizarem as atividades e
correção coletiva na lousa 

04/04
Projeto Animais de jardim (verbete) Comparação de dois textos
de divulgação cientí�ca e verbete na informática.

02/04
Relato sobre as observações da atividade do dia 28/03: Relógio
de Sol. 

As leituras iniciais devem ser explicitadas
de forma que possamos acompanhar os
gneros que estão sendo trabalhados

29/03
Assembleia de classe com o tema Bullying.

28/03
Experiência prática com o Relógio de Sol e atividades
fotografando as sombras. 
Informática /Exploração da plataforma da sala de leitura.

http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/

