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SALAMULTIUSOUACURY 03/01/19, 15:33 HS

HABILIDADES E CONTEÚDOS

27/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura, 
-Escrever uma cantiga conhecida,(sistema de escrita). 
-Recreação/brincadeiras/Filme.

26/06/2019
-Passeio ao cinema.

Educação Física
25/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
24/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
18/06/19 
Gincanas

Educação Física
17/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
11/06/19 
Brincadeiras

Educação Física
10/06/19 
Brincadeiras

19/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Comparar capacidade por meio de estratégia pessoal. 
-Resolver e formular situação - problema no campo aditivo. 
-Ampliar o conhecimento sobre as letras do alfabeto.

18/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Reescrever um conto de fadas, na coerência textual. 
-Formatura do PROERD.

17/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Localizar palavras ditadas pelo prof.em uma cantiga de
roda conhecida. 
-Reescrever o �nal de um conto. 
-Estabelecer comparações de corpos e objetos geométricos.

14/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura, 
-Estabelecer relação entre o oral x escrita. 
-Festa junina.

13/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Escrever nome e receita de próprio punho,fazendo uso da
linguagem própria. 
-Reconhecer que o som de uma palavra ajuda a escrever
outras. 
-Resolver situação problema.

12/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Estabelecer relação entre o oral e escrita. 
-Organizar a ordem  de um texto. 
-Resolver situação problema do campo aditivo.
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Educação Física
04/06/19 
Brincadeiras 
 

Educação Física
03/06/19 
Gincanas. 
 

11/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita. 
-Escrever receitas,levando em consideração as
características do gênero. 
-Utilizar a decomposição das escrita numéricas para ralizar
cálculos que envolvem adição. 
-Assembléia de classe.

10/06/2019
-Desenvolver a criatividade gosto pela leitura. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita confrontando com os
colegas. 
-Estabelecer a relação entre o oral e a escrita. 
- Ler, escrever,comparar e ordenar os números.

07/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Encontrar informações em uma lista,conforme o contexto. 
-Organizar trechos de um texto conhecido. 
-Produzir escritas numéricas.

06/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita. 
-Estabelecer relação entre oral ,escrita e �guras..  
-Comparar massas por meio de estratégias.

05/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Ampliar o conhecimento sobre a escrita. 
-Reconhecer algumas características do gênero do conto de
fadas. 
-Observar e reconhecer formas geométricas. 
 

04/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto peça leitura. 
-Escrever receitas fazendo uso da linguagem conforme
característica do gênero. 
-Reconhecer �guras geométricas.

03/06/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Utilizar a ordem alfabética  na,organização de um texto. 
-Desenvolver o comportamento de leitor , escrevendo e
revendo o texto elaborado. 
-Reconhecer �guras geométricas presentes num elemento.

31/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
--Estabelecer relação entre o oral e escrita. 
-Relação grafofônica reconhecendo que o som de palavras
conhecidas ajudam a escrever outras. 
-Reconhecer que os sons de palavras conhecidas ajudam a
escrever outras palavras.

30/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Encontrar informações sobre o sistema de escrita e
contexto. 
-Construir fatos básicos da adição,utilizando o cálculo.

29/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura, 
-Desenvolver comportamento de escritor, reescrevendo o
�nal de uma história. 
-Construir fatos básicos da adição. 
-Ampliar o conhecimento sobre a escrita. 
 

28/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Reconhecer as características do gênero  do conto de
fadas, 
-Ler e interpretar informações contidas nos grá�cos. 
-Organizar um texto,

27/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Organizar trechos de uma parlenda: "Lá na Rua 24" 
-Ler e interpretar informações representadas por grá�cos. 
 



Educação Física
28/05/19 
Brincadeiras para coordenação

Educação Física
27/05/19 
Brincadeiras para lateralidade

Educação Física
21/05/19 
Brincadeiras

Educação Física
220/05/19 
Falta Médica

24/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Escrita de parlenda( criar uma nova parlenda parecida). 
-Ler e interpretar tabelas simples ou em dupla entrada. 
-Encontrar informação em uma lista /receita do projeto
festa junina.

23/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Decomposição e cálculos de adição. 
-Resolver situação -problema. 
-Organizar uma cantiga popular.

22/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Estabelecer a relação entre o oral e escrito. 
-Ampliar o conhecimento sobre a escrita.  
-Resolver situação-problema.

21/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Estabelecer relação entre oral x escrita 
-Re�etir sobre o sistema de escrita.. 
-Utilizar sinais convencionais +,- e =

20/05/2019

-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Localizar informações  sobre a festa junina. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita conforme suas
hipóteses. 
-Construir fatos básicos da adição e subtração.

17/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Encontrar informações em um texto. 
-Organizar trechos de uma cantiga.

16/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Re�etir sobre o sistema da escrita. 
-Reconhecer algumas características do gênero de fadas. 
-Ler e interpretar tabelas simples.

15/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita relacionando o que se lê
com as palavras. 
-Interpretar e resolver situações-problemas.

14/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura.                       
             -Ler,escrever ,comparar e ordenar os números. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita.

13/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Reconhecer que os sons das palavras ajudam a escrever
outras palavras. 
-Produzir escritas numéricas. 
-

10/05/2019
_Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Desenvolver o comportamento de escritor. 
-Reconhecer o som das palavras estabelecendo entre o oral
e a escrita.

09/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Localizar palavras no texto. 
-Contar em escalas ascendentes e descendentes. 
-



08/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Escrever conforme a hipótese que se encontra uma lista de
títulos de receita. 
-Utilizar a ordem alfabética para organizar uma frase e ou
texto. 
-Comparar e conhecer instrumentos de medida de
comprimento.

07/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Comparar e conhecer alguns instrumentos de medida de
comprimento. 
-Desenvolver o comportamento de leitor....comentar o que
foi lido. 
-Ampliar o conhecimento sobre a escrita.

06/05/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura- 
-Comparar comprimentos por meio de estratégias pessoais. 
-Re�etir sobre  o sistema de escrita. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita. 
-

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

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

30/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Formular hipótese de grandeza numérica conforme a
posição que se encontra. 
-Reconhecer algumas características do gênero dos contos
de fada.

29/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Reconhecer que sons das palavras ajudam a escrever outras
palavras. 

-Identi�car movimentação e referência de indicação e
posição.

26/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pele leitura. 
-Desenvolver o comportamento de escritor. 
-Identi�car movimentação de pessoas. 
-Compreender o modo de fazer uma receita.

25/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Identi�car a movimentação e direção de pessoas/objetos . 
-Escrever uma cantiga de roda conhecida.

24/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita. 
-Resolver problemas.(Atividade semanal do Emai) - 2 ano A e
B

23/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Localizar palavras ditadas pelo prof. 
-Comparar e produzir escritas numéricas. 
-Organizar agrupamento e comparação.

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

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

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



 
 

22/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Localizar palavras ditadas pelo prof de uma cantiga de
roda. 
-Estabelecer relação entre oral e escrito. 
_Ler e interpretar informações de tabela simples

18/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Desenvolver o comportamento de leitor,planejando o vai
escrever. 
-Formular hipótese sobre a grandeza numéica.

17/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Compreender o modo de fazer ma receita. 
-Utilizar ordem alfabética, escrevendo os nomes de quitutes
da festa junina. 
-Compreender que existe um sentido convencional na
formação de palavras. 
 

16/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Ler e interpretar tabelas simples. 
-Organizar trechos de uma cantiga de roda conhecida. 
-Rescrever o �nal de um conto. 
 

15/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Facilitar a construção do conhecimento. 
-Atividade permanente, 
-Identi�car Unidade de tempo.

12/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Identi�car regularidades e regras do sistema numeral
decimal. 
-Re�etir sobre o sistema de escrita.

11/04/2019

-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Compreender o modo de fazer uma receita. 
-Produzir escrita numéricas.

10/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Localizar palavras ditadas pelo professor de uma cantiga. 
- Reescrever o �nal de um conto. 
 
-Identi�car medidas de tempo. 
 -Identi�car, por meio de agrupamentos de 1 em 1, de 10 em
10 e de 100 em 100.   
 
-Encontrar informação dentro de um determinado texto.

09/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
-Contar em escalas ascendentes e descendentes. 
-Escrever uma cantiga de roda conhecida. 
-Escrever uma lista de quitutes e ou animais.

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

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

08/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
 
-Identi�car unidade de tempo. 
-Projeto "Pé de moleque" 
-Atividade permanente. 
-Ler e interpretar informações apresentadas. 
 

05/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
 
-Localizar pessoas e objetos em diferentes pontos de
referência. 



 
-Desenvolver a autonomia na leitura. Atividade permanente. 
 
-Organizar trechos da cantiga e re�etir sobre o sistema da
escrita. 
 
-Desenvolver o conhecimento sobre a escrita na hipótese
em que se encontra.

04/04/20019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
 
-Utilizar números como código de informação. 
 
-Reescrever o �nal de um conto no ponto de vista da
coerência textual. 
 
-Desenvolver a autonomia da leitura e escrita. Atividade
permanente

03/04/2019
-Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
 
-Utilizar os números como fonte de informação. 
 
-Escrever receitas na hipótese com relação a escrita,bem
como compreender o modi de fazer uma receita 
 
-Estabelecer relação entre o oral e escrito. Atividade
Permanente. 
 
-Produzir escritas numéricas e sua sequência. 
 
 

02/04/2019
- Desenvolver a criatividade e gosto pela leitura. 
 
 
-Utilizar a ordem alfabética para organizar um texto. 
 
-Estabelece relação entre oral x escrita. Atividade
permanente. 
 
-Contar em escalas ascendentes e descendentes. 
- Desenvolver autonomia na leitura e escrita.

01/04/2019
- Desenvolver a criatividade e o gosto pela leitura.. 
 
-Estabelecer relação entre Oral x Escrita. 

 
-Utilizar números como organização de informação. 
 
-Propiciar condições de autonomia na leitura  e escrita.
Texto. 
 
-

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

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

Arte 28/29/03/19
conteúdo 
arte com imagens pag 10 
 
Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e
fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, dos
locais às mundiais, e também para participar de práticas
diversi�cadas da produção artístico-cultur

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

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

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

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



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

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

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

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

Educação Física 26/02/19 Brincadeira
usando os sentidos.

Educação Física 25/02/19 Coordenação e
lateralidade.

Educação Física 19/02/19 Lateralidade

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

Educação Física 12/02/19 Conhecer
Brincadeiras e Brinquedos

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

15/03/2019
_Desenvolver o gosto e a criatividade pela leitura 
_Relação grafofônica. 
_Ler e escrever números naturais. 
.

14/03/2019 _Desenvolver a criatividade e
gosto pela leitura.
_Sistema de escrita alfabético. 
_Alfabeto. 
_Reconhecimento da pp identidade. 
 

13/03/2019
-Desenvolver a criatividade eo gosto pela leitura. 
_Relação grafofônica. 
_Estabelecer relação entre o oral e a escrita. 
_Utilizar diferentes estratégias para quanti�car os
elementos.

12/03/2019
1_Desenvolver o gosto e a criatividade pela leitura 
2_Utilizar diferentes estratégiasde quanti�cação 
H01_Ampliar o conhecimento sobre a escrita do pp nome e
dos colegas.. 
.

11/03/2019
1_ desenvolver o gosto pela leitura.      H01_ Leitura e
escrita dos nomes próprios 
H04_Escrever uma cantiga de roda. 
1_ Produzir escritas numéricas..

01/03/2019
1_ Desenvolver a criatividade e gosto pela  leitura 
H01_ Leitura e escrita do pp nome 
H02_Alfabeto 
H03Escrever uma cantiga de roda. 
1_Produzir escritas numéricas.. 
_Interagir com seus pares. 
.

28/02/2019
1_ Desenvolver a criatividade e foco da atenção. 
27_Interagir com seus pares. 
43_ Utilizar procedimento de escritor 
44_ Resolver situaoes -problemas envolvendo adição e
multiplicação..

27/02/2019
30_ Apropiar-se de atitudes próprias do convívio coletivo. 
29_Respeitar regras. 



40_ Reescrever o �nal de um conto. 
46_Utilizar estratégias de contagem.

26/02/2019
28_ Externar sentimentos. 
35_ Escrever trecho de uma cantiga. 
36_ Localizar palavras no texto. 
45_ Identi�car as características de algumas �guras
geométricas.

25/01/03/19 Arte
Exercitar, em seus trabalhos, o 
uso expressivo da policromia e 
de valores monocromáticos.
1_Sempre que possível, nos 
momentos de apreciação 
estética, instigar os alunos a 
observar
como cada um, assim 
como diferentes artistas, tratou 
do mesmo tema: um retrato, uma 
paisagem, a �gura humana, um 
encontro, uma criança... 
Observar a ocupação do espaço, 
a pincelada, o uso das cores, a 
técnica, os materiais, as formas, 
a composição. 
Utilizar, intencionalmente,
texturas em  seus trabalhos 
expressivos
2_Problematizar a utilização de 
texturas, de forma signi�cativa, 
nas produções dos alunos. 
Estimular a criação de diferentes 
texturas em argila, massa de 
Utiliza, de forma intencional, 
simbólica, as texturas em suas 
produções.

Exercitar, em seus trabalhos, o uso
expressivo da policromia e de valores
monocromáticos.1_Sempre que possível,
nos momentos de apreciação estética,
instigar os alunos a observarcomo cada
um, assim como diferentes artistas,
tratou do mesmo tema: um retrato, uma
paisagem, a �gura humana, um encontro,
uma criança... Observar a ocupação do
espaço, a pincelada, o uso das cores, a
técnica, os materiais, as formas, a
composição.Utilizar,
intencionalmente,texturas em seus
trabalhos expressivos2_Problematizar a
utilização de texturas, de forma
signi�cativa, nas produções dos alunos.
Estimular a criação de diferentes
texturas em argila, massa de Utiliza, de
forma intencional, simbólica, as texturas
em suas produções.
 
 

Arte

18/22/02/19
Perceber as semelhanças e 
diferenças dentro de um 
mesmo tema entre suas 
produções, as de seus colegas e 
as de artistas.
 
 
 

26/02/2019

25/02/2019
25_ Esperar a vez de falar. 
36_ Localizar palavras ditadas no texto 
46_ Utilizar estratégias de contagem.

22/02/20019
30_Apropriar-se de atitudes próprias do convívio coletivo. 
34_Ler texto de memória 



35_Escrever texto de uma cantiga conhecida. 
48_ Ler tabelas simples.. 
 
 
 

21/02/2019
27_ Interagir com seus pares. 
42_ Planejar,reescrever uma fábula 
25_ Esperar a vez de falar. 
46_ Estratégias de contágem a partir de um dado número. 
 

20/02/2019
26_ Expressar sentimentos 
35_ Escrever trecho de uma canção conhecida. 
44_ Resolver situação problema do campo aditivo. 
.

19/02/2019
1_Respeitar o outro e focar a atenção. 
36_ Localizar palavras ditadas pelo prof.em uma cantiga de
roda conhecida. 
48_ Ler tabelas simples e de dupla entrada.

18/02/2019
1_Respeitar os outros e focar a atenção. 
26_Expressar sentimentos. 
40Reescrever o �nal de um conto com caratecristicas da
linguagem escrita.

15/02/2019
1_Respeitar os outros e focar a atenção 
9_ Respeitar regras "OVO CHOCO". 
5_Esperar a vez de falar. 
20_Compreender as características do sistema de
numeração.

14/02/2019
1_ Respeitar os outros e focar a atenção. 
15_ Escrever uma lista. 

15_ Escrever uma lista. 

13_Realizar cálculo de multiplicação.

13/02/201

1_ Respeitar os outros e focar a atenção. 
4_Demonstrar habilidades de comunicação. 
Texto: "A sereiazinha" Leitura coletiva e individual. 
17_Reescrever  a história . 
23_Realizar cálculos de adição. 
 

12/02/2019
1_Respeitar os outros e focar a atenção. 
10_Apropriar-se de 
atitudes no convívio coletivo. 
interagir com seus pares. Brincadeiras. 
20_Compreender as características do sistema de
numeração.

11/02/2019
1_Respeitar os outros e focar a atenção. 
14_Desenvolver a autonomia 
leitora. Leitura do texto literário "O GRÃO 
DE ERVILHA". 
17_Reescrever o fInal de um 
conto. 
20_Compreender a escrita 
numérica. Leitura coletiva dos numerais. 
19_Produzir escritas 
numéricas. 
 

ESTRATÉGIAS

27/06/2019
-Texto informativo/"As borboletas urbanas". 
-"Atirei o pau no gato" 
-Estátua , bandinha ,Tom e Jerry/outros.

26/06/2019
-Passeio ao cinema.

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

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



Educação Física
18/06/19 
Alunos em deslocamento lateral, progressão com bola

Educação Física
17/06/19 
Queimada, jô quem pô

Educação Física
11/06/19 
Alunos a vontade com corda, pega alto

Educação Física
10/06/19 
Pega pega fruta, pega pega na linha, pega ajuda 
 

19/06/2019
- "O rouxinol do imperador" 
-Atividades no livro. 
-Atividades do livro. 
-Formação de palavras/ relacionar as palavras x �guras em
jogos no computador.

18/06/2019
-"Ali Babá e os 40 ladrões" 
- Leitura do conto e reescrita. 
-Atividades do livro.

17/06/2019
-Leitura/'A roupa nova do rei" 
-Cantar a música:"Ai, Eu entrei na roda". (texto da cantiga na
lousa). 
-Ditado de algumas palavras do texto acima. 
-Leitura do conto "Chapeuzinho vermelho".  
-Escrever o �nal da história à partir de um determinado
ponto. 
-Visualizar através de desenhos e �guras contidos em sala
os objetos geométricos. Realizar atividades do livro.

14/06/2019
-"Rumpelstichen" 
-'São João"/ música

13/06/2019
-"O macaco e o rabo" 
-Dar e colocar nomes em receitas. 
-Escrever uma cantiga conhecida. 
-Explorar a regularidade da adição/atividade no livro.

12/06/2019
-Texto de divulgação cientí�ca-"FAUNA" 
-Advinhas 
-"Parlenda" Um,dois... 
-Atividades do livro.

Educação Física
04/06/19 
AS/EA: alunos brincarão de pega pega, alerta. 
 

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

11/06/2019
-Leitura:"O patinho feio" 
-Atividades do livro/roda conversa. 
-"Pamonhas"/receita. 
-E dupla os alunos resolverão as questões conforme
solicitação da atividade. 
-Em círculo ,levantar as questões sobre as atividades :"
Hábitos de estudo" /" Dever de casa ".

10/06/2019
-Leitura:"Ali Babá e os Quarenta Ladrões" 
-Texto acima ,roda da conversa e atividades do livro. 
-Advinhas/Atividades do livro/Roda da conversa. 
-Atividade oral e livro.

07/6/2019
-Leitura do texto divulgação cientí�ca "Desmatamento" 
-Ingredientes que compõe uma feijoada. 
-Atividade do livro. 
-Atividades do livro.

06/06/2019



-Leitura;"O soldadinho de chumbo" 
-" Advinhas/O QUE É,O QUE É" 
-Imagens e palavras. 
-Levantamento de pesos entre os objetos escolares,
atividades do livro.

05/06/2019
-Leitura:"O pantanal" 
-Organizar as sílabas,formando palavras. 
-"João e Maria" Escrever o �nal da história. 
-Roda da conversa sobre as formas geométricas presentes
na natureza.

04/06/2019
-Leitura de um texto jornalístico. 
-"Cocada de ovos",leitura e escrita da receita/roda da
conversa. 
-Atividades do livro .

03/06/2019
-Leitura:"Sopa de letrinhas" 
-"A raposa e as uvas" 
-A galinha do vizinho" 
-Desenhos e objetos com diversas formas geométricas.

31/05/2019
-Leitura do texto/"O Rouxinol do Imperador" 
-Escrever trechos de uma cantiga "Terezinha de Jesus" 
-Atividades do livro. 
-Cruzadinhas. 
 

30/05/2019
-Leitura "Gigante entre as araras". 
-Localizar informações em um texto informativo conforme
texto acima. 
-Roda da conversa com levantamento dos procedimentos de
novas estratégias na adição.

29/05/2019
-Leitura  da lenda "Narciso". 
-Roda da conversa. 
- História "Narciso" reescrita da mesma. 
-Ampliar fatos básicos da adição com atividades na lousa e
livro. 
-Formação de palavras e relacionar a imagem x palavras.

28/05/2019
-Leitura de cunho informativo "Lixo orgânico e inorgânico". 
-Leitura e Roda da conversa sobre o conto "Rapunzel". 
-Atividades do livro. 
-Texto: O peixe voador" Leitura e organização.

27/05/2019
-Leitura de um texto jornalístico do Correio Popular. "O
Sacrifíicio das capivaras num condomínio em Valinhos" 
Parlenda / no coletivo os alunos falarão a parlenda de forma
decorada e após reescrever separando as sílabas. 
-Levantamento das brincadeiras mais votadas entre os
alunos,

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

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

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

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

24/05/2019
-Leitura da divulgação cientí�ca:"As borboletas urbanas" 
-Parlenda "tá com frio". Leitura da parlenda e escrita. 
-Atividades do livro. 
-levantamento dos brinquedos preferidos para realizar as
atividades do livro. 
Ativdades do LD> 
-Bolo de fubá.



23/05/2019
-Leitura da lenda "Oxóssi" 
-Atividades do livro.-Atividades do livro. 
-Atividades da lousa /caderno.

22/05/2019
-Leitura da história :"A onça,o macaco e o boneco de cera". 
-Escrever trecho de uma cantiga. 
-Escrever uma lista de revistas conhecidas. 
-Atividades do livro.

21/05/2019
-Leitura "Outros segredos e riqueza da terra". 
-Atividades do livro. 
-Escrever um bilhete. 
-Atividades do livro. 
 

20/05/2019
-Leitura da história ""O príncipe rã ou Henrique de ferro" 
-Escrever receitas . 
-Reescrita de um poema conhecido. 
-Atividades do livro.

17/05/2019
-Leitura da história:"O bicho manjaléu". 
-Atividade do livro. 
-Atividade do livro. 
 

16/05/2019
-Leitura da história ""O solddinho de chumbo" 
-Atividade do livro. 
-Roda da conversa e atividade do livro. 
-Atividades do livro.

15/05/2019
-Leitura da história"Joãozinho sem medo". 
-Leitura da cantiga e atividade do livro. 
Atividades da lousa e livro.

14/05/2019
- Leitura da história: "O pequeno polegar" 
-Atividades do livro. 
-Atividades do livro.

13/05/2019
-Leitura do texto de divulgação cientí�ca:"Gigante entre as
araras". 
-Atividade do livro. 
-Atividades do livro.

10/05/2019
-Leitura da fábula :"A rã e o touro". 
-Reescrever uma cantiga de roda:"Pombinha branca". 
-Atividades do livro.

09/05/2019
-Leitura da  história:" Os sete corvos". 
-Ditado de palavras do texto:"A Formiga e a pomba". 
-Atividades do livro.

08/05/2019
- Leitura da lenda "Como a Noite  
Apareceu". 
-Escrever uma lista de títulos de receitas. 
-Organizar um  texto. 
-Atividades do livro.

07/05/2019
-Texto de divulgação cientí�ca:"Borboleta de praia" 
- Com a régua medir o tamanho das mãos e pés. 
-Atividades do livro. 
-Leitura individual/independente da fábula "O corvo e a
raposa". 
-Escrever lista de nomes de frutas.

06/05/2019
 
-Leitura da história:"Chapeuzinho vermelho". 
-Atividades do livro. 
-Criar uma parlenda seguindo o exemplo. 
-Ditado

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

Educação Física



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

30/04/2019
-Leitura da história:" João e o pé de feijão". 
-Atividades do livro. 
-Reescrever o �nal de um conto conhecido .

29/04/2019
-Leitura do texto  informativo: "As borboletas urbanas". 
-Escrever um trecho de uma cantiga de roda conhecida. 
-Atividades do livro.

26/04/2019
-Leitura da história:" Narciso" 
-Reescrever o �nal de um conto.(Narciso) 
-Atividade do livro. 
-Escrever uma receita em suas hipóteses com relação à
escrita.

25/04/2019
-Leitura da história " A branca de neve e os sete anões" 
-Atividades do livro. 
- " Atirei o pau no gato".

24/04/2019
-Leitura do texto: "Rapunzel". 
-Reescrever o �nal de um conto. 
-Competição entre meninos e meninas das salas - 2 ano A e
B.

23/04/2019
-Leitura da história "Peixe voador" 
-Ditado de palavras do texto. 
-Atividades do livro. 
-Atividades do livro.

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

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

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

22/04/2019
-Leitura  ""O soldadinho de chumbo"- 
-"Eu era assim" 
-Escrever o trecho da cantiga 'Eu era assim. 
-Atividades do livro e lousa.

18/04/2019
-"A  roupa nova do imperador 
-Reescrever o �nal de um conto  baseado  no que foi
narrado. 
-Atividades do LD e emai. 

17/04/2019
-"Joãozinho sem medo" 
Receitas de dar água na boca.:"Arroz doce". 
-Lista de quitutes que compõe o cardápio da festa junina.
(roda da conversa) 
-Formação de palavras.

16/04/2019
-Leitura do texto: Maria Pamonha. 
-Atividades do livro. 
-" Cantiga - Se esta rua fosse minha" 
-Maria Pamonha.(leitura,roda da conversa 
 

15/04/2019
-Leitura do texto informativo: Jacaré ou crocodilo? 
-Cruzadinhas. 
-Leitura individual e ditado na lousa. 
-Atividades do livro.



12/04/2019
- "Cinderela" 
-Atividades do livro. 
-Atividades na lousa e livro. 
-Parlenda. 
 

11/04/2019
-Leitura do texto:"João e o pé de feijão" 
-"Que receita é essa?" 
-Roda da conversa. 
-Atividades do livro.

10/04/2019
-leitura do texto informativo:"As borboletas urbanas" 
-"Atirei o pau no gato" 
-"Os sete corvos. 
-Roda da conversa, atividades do livro. 
Roda da conversa, visualização na lousa,atividade oral. 
-"Plantas carnívoras, existem mesmo?" 
-Roda da conversa.

09/04/2019
-Leitura da história " Cinderela" 
-Atividades do livro. 
-Atirei o pau no gato. 
-Roda da conversa,lousa e livro.

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

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

08/04/2019
-Borboleta de praia ( divulgação cientí�ca). 
-Ativdades do emai, 
-Receitas.(Roda da conversa). 
-Livro e caderno. 
 

05/04/2019
 
- Leitura: "Passeio por dentro da terra" 
 
-Lousa e livro. 
 
Leitura individual e coletiva. 
 
-Escrever trecho da cantiga "Pombinha branca". 
 
-Leitura e ditado.

04/04/2019
 
-Leitura:"Passeio por dentro da terra." 
 
-Livro. 
 
- História do Chapeuzinho vermelho. 
 
-Leitura individual, pesquisas em revistas.

03/04/2019
-Leitura:" Passeio por dentro da terra" 
 
-Atividades do livro. 
 
-Livro. 
-Leitura, Ditado e ortogra�a. 
 
-Livro e lousa.

02/04/2019
-Leitura: "Passeio por dentro da terra" 
 
_Lista de salgados, doces e bebidas. 
-Livro 
 
-Alfabeto móvel e Ditado. 
 
 
-Livros e lousa. 
-Leitura, ditado e ortogra�a.

01/04/2019
-Leitura:"Passeio por dentro da terra" 
 
-Leitura de uma cantiga. 
-Escrever o trecho da cantiga em pauta. 
- Livro e lousa. 



 
-Lousa e livro. 
 
-Leitura compartilhada e  atividades de ortogra�a. 
 

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

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

alunos são incentivados a observar

Arte 28/29/03/19
1EI/EA Pe la leitura de imagens propostas,os  a imalunos são
incentivados a obs_ervaragens e comentarem sobre
materiais que já conhecem e já utilizaram

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

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

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

Educação Física 25/03/19

Voltamos nas brincadeiras de pega pega em duplas,
dedinhos( alunos vão andando conforme o comando, no
apito eles virarão estátuas)

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

15/03/2019
_Leitura feita pela pfa. Rouxinol do imperador" 
_Construção de palavras e frases. 
_Escrever por extenso os números  naturais.

14/03/2019
 
_ História "A sereiazinha leitura feita pela pfa. 
_Lista de salgados, doces e bebidas 
_Ordenar palavras em ordem alfabética.. 
_"Quem sou eu"

13/03/2019
 
"A galinha dos ovos de ouro. 
_Cruzadinhas 
_ Leitura compartilhada/Ditado 
_Atividades no livro.

12/03/2019
1_leitura feita pelapfa  do poema "A casa"  
2_ Relacionar a idade dos alunos entre si 
H01_lista dos nomes dos colegas .

11/03/2019
1_ leitura da fabula " A bela adormecida. 
H01_ Escrever o pp nome e sobrenome,bem como de alguns
colegas 
H04_ música, "Pai Francisco" leitura e escrita. 
1_À partir de ilustrações os alunos reconhecerão os
números.

01/03/2019

1_ Pinóquio                                   _ H01 _Escrever o pp nome
e sobrenome,individualmente na lousa e caderno. 
H02 -Organizar palavras de acordo com a ordem alfabética 
H03_Escrita do texto"O meu chapéu" 
1_Leitura e escrita de números 
_Carnaval..

28/02/2019
1_Leitura de um texto dedivulgação cientí�ca 
27_ Marcha soldado 
43_ Escrita de uma fábula.. 
44_Utilização de estratégias pessoais.

27/02/2019
30_ Leitura de contos de fadas. 
29_Brincadeiras. 
40_ "Chapéuzinho vermelho" 
46_ Contagem de dois em dois. 
 

26/02/2019
28_Leitura  de uma fábula. 
35_Escrever o trecho de uma cantiga popular. 
36_ Ditado de localizar palavras no texto . 
45_ Figuras geométricas/ corpos arrendondados ou não.

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

Arte18/22/02/
Oferecer aos alunos (re) produções 
artísticas nas diferentes modalidades das artes 
visuais e problematizar
situações nas quais deverão identi�car quais obras são
desenhos, pinturas, quadrinhos, 
fotogra�as... (Pode acontecer 
que, mesmo sendo uma 
fotogra�a, a imagem 
representada seja uma pintura
uma escultura...



26/02/2019

25/02/2019
25_Roda da leitura. 
36_ Ditado. 
46_Contagem diversas.

22/02/2019
30_Músicas Histórias.... 
34_ Música/Texto. 
35_Escrita de um texto de uma cantiga 
48_Construção de tabela .

21/02/2019
27_ Brincadeiras tradicionais. 
42_Reescrita  da fábula o "O leão e o ratinho' 
25_ Roda da leitura. 
46_ Contagens diversas e escrita

20/02/2019
26_ Roda da leitura. 
35_Escrita do trecho de uma canção popular. 
44_ Resolver situação-problema. 
 

19/02/2019
1_ Ler por prazer e desenvolver a criatividade e
concentração. 
36_ Música da cantiga da "BARATA",leitura e localizar
determinadas palavras ditadas pelo prof. 
48_Reconhecimento de tabelas com dados do cotidiano.

18/02/201
1_Ler por prazer,desenvolver a criatividade e concentração. 
26_Roda da conversa 
40_Reescrever o �nl de um conto,

15/02/2019
1_ Ler por prazer,desenvolver a criatividade e concentração. 
9_ Brincadeiras 
5_Elaboração de combinaos. 
20_Pontuar colorindo a sequência numérica de 2 em 2.

14/02/2019

1_Ler por prazer,desenvolver a criatividade e concentração. 
15_ Criar palavras obedecendo  a sequência alfabética. 
15_ Ordenar palavras na ordem alfabética à partir da
segunda letra. 
13_Resolução de cálculos com a tabuada do 2 (dois).

13/02/2019
1_Ler por prazer, desenvolver a criatividaede, atenção e
concentração. 
4_Leitura do texto na lousa. 
Roda da conversa. 
17_Reescrita de autoria pessoal baseado no texto
trabalhado. 
23_Uso do quadro numérico ,lousa e caderno com
atividades.

12/02/2019
1a- Ler por prazer e desenvolver a criatividade,atenção e
concentração. 
10_Visitas à exposição de 
quadros /fotos da escola situados no 
corredor de circulação. 
20_Escrita por extenso números naturais.

11/02/2019
1_Ler por prazer e desenvolver a criatividade,atenção e
concentreção. 
14_leitura compartilhada. 
17_Prof como escriba na 
lousa onde os alunos expôem os fatos 
20_Leitura coletiva e 
identi�cação de números especí�cos. 
19_Ditado de números. 
 

RECURSOS

27/06/2019
-Livro literário. 
-Música/canto,lousa e caderno. 
-Pátio e sala multiuso.

26/06/2019
-Passeio ao cinema.

Educação Física



25/06/19 
Quadra, bola, corda

Educação Física
24/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
18/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
17/06/19 
Quadra, bola

Educação Física
11/06/19 
Quadra, corda

Educação Física
10/06/19 
Quadra

19/06/2019
-Livro literário. 
-Emai,pag 103. 
-Emai,pag 105,at 17.1 
-Informática/jogos.

18/06/2019
-Livro literário. 
-Caderno. 
-Ler e escrever,pag. 128 e 129.

17/06/2019
-Livro literário. 
-Lousa e caderno. 
-Caderno. 
Emai,pag 100,101 e 102,at.16.1,16.2 e 16.3.

14/06/2019

-Livro literário. 
-Lousa/canto. 
 

13/06/2019
-Livro literário. 
-Ler e escrever,pag.102 
-Lousa e caderno. 
-Emai,pag-98 e 99,at15.4 e 15.5.

12/06/2019
-livro literário. 
-Ler e escrever,pag 31 
-Ler e escrever,pag69,at 5B 
-Emai,pag.95,96 e 97,at 15.1,15.2 e 15.3. 
 
 

Educação Física
04/06/19 
Quadra

Educação Física
03/06/19 
Quadra, bolas 
 

11/06/2019
-Livro literário. 
-Ler e escreve,pag 128. 
-Caderno de receitas e lousa 
-Emai,pag 92 e 93,at 14.3 e 14.4 
-Anotações na lousa e caderno. 
 

10/06/2019
-Livro literário.  
-Ler e escrever, pagina 128, at 2 
-Ler e escrever,página 31, at 9B. 
Emai,pag 90 e 91,at 14.1 e 14.2.

07/06/2019
-Livro literário. 
- Ler e escrever,pag 47, at 12C 
-Ler e escrever, pag 69, at 5B 
Emai, pag 85, 86e 87. at 13.6



06/06/2019
-Livro literário. 
-Ler e escrever, pag:30, at 9 A 
-Ler e escrever,pag 46,at 12B. 
-Emai, pag 84.at 13.5

05/06/2019
-Livro literário e roda da conversa. 
-LD:pagina 127 
-Roda da conversa,lousa e caderno. 
-Emai-pag 82 e 83 ,at 13.3 e 13.4.

04/06/2019
-Jornal/ roda da conversa. 
-Lousa e caderno. 
-Emai,pag 81,at 13.2

03/06/2019
-Livro literário e roda da conversa. 
-Ler e escrever,pag 65, at 5A 
-Roda da conversa,lousa e caderno. 
-Emai,pag 80,at 13.1

31/05/2019
-Livro literário. 
- Canto, lousa e caderno. 
-Ler e escrever,páginas 43 e 45. 
-Ler e escrever,pag 29,at 8G.

30/05/

30/05/2019
- Livro literário.                                      -Roda da
conversa,lousa e 
caderno. 
-Emai.pag 79.at 12.5

29/05/2019
-Livro literário. 
-Roda da conversa ,levantamento dos tópicos da história e
caderno. 
-Emai,pag 78,at 12.4 
-Jogos /informática. 
-

28/05/2019
- Livro literário /Ler e Escrever. 
- Reescrita do �nal da história. 
-Emai, pag 77,at 12.3. 
LD, pag 134.

27/05/2019
-Jornal .                                           --Ler e escrever, at 2C, pag
151 
-Emai,pag 76,at12.2.

Educação Física
28/05/19 
Quadra, bola

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

Educação Física
21/05/19 
Quadra

Educação Física
20/05/19 
Falta Médica

24/05/2019
-Livros literários. (Ler e escrever). 
-Ler e escrever, pag 64. 
-Emai,pag 75,at 12.1 
LD,pag 111. 
- Confecção do bolo seguindo a receita, no refeitório. 
 

23/05/2019
-Livros literários. 
-Emai,pag 73,at 11.5. 
-LD,pag 69. 
-"Pombinha branca". Canto e organização da cantiga.

22/05/2019



- LIvros  literários. 
-Ler e escrever,pag 94. 
-Ler e escrever,pag 42. 
-Emai, pag 72,at. 11.4

21/05/2019
-Livros literários. 
-Ler e escrever,pag 28. 
-Escrever um bilhete para um colega sobre  a tarefa que
deverá ser feita. 
-Emai,pag 70 e 71, at 11.2 e 11.3 
 

20/05/2019
-Livros literários. 
- Ler e escrever. pag 102. 
-Ler e escrever,pag -149 
-Emai, pag 69,at 11.1

17/05/2019
-Livros literários. 
-Ler e escrever,pag 148,at 1B 
Ler e escrever,pag 65,at 5A.

16/05/2019
-Livros literários. 
-Ler e escrever,pag 27,at 8E 
-Ler e escrever,pag 123,at 2B 
Emai,pag 67 e 68,at 10.4 e 10.5

15/05/2019
- Livros literários. 
-Ler e escrever, pag94. 
-Emai, pag 65 e 66,at 10.2 e 10.3. 
 

14/05/2019
-Livors literários.                       -E---_Emai, pag64,at 10.1 
-LD ,pag 80 
- Ler e escrever,pag 63

13/05/2019
-Livros literários. 
-Ler e escrever, pag 62. 
-Emai, pag.60,e 61,at 9.5

10/05/2019
-Livros literários. 
- Lousa e caderno. Leitura coletiva. 
-Ler e escrever ,pag 26

09/05/2019
-Roda da conversa , Livros literários. 
-Lousa, leitura do texto do LD,pag 75. 
-Emai, pag 59,at 9.4.

08/05/2019
-Livros literários. 
-Roda da conversa ,lousa e caderno. 
-Texto:"Barata". 
-Emai:pag 57 e 58,at 9.3

07/05/2019
-Livros literários. 
-Atividades na lousa e caderno. 
Emai,pag 56,at 9.2. 
-Lousa, caderno ,Roda da conversa e escrita do texto.
LD,pag 70. 
-Roda da conversa,lousa e caderno.

06/05/2019
-Roda da conversa ,livros literários. 
-Emai,pag 55. At.9.1. 
-Roda da conversa,Lousa,livro e caderno. 
-Texto de uma cantiga de roda na lousa,leitura e ditado no
caderno com consulta da lousa.

Educação Física
14/05/19 
Quadra e bola

Educação Física
13/05/19 
Quadra e bola

30/04/2019
-Livros literários. 
Emai, pag 53 e 54, at 8.4 e 8.5.  
-Leitura, roda da conversa e caderno.



29/04/2019
-Livros literários do Ler e escrever. 
-Cantiga: Se esta rua fosse minha. 
-Emai,pag 52,at 8.3 
-LD,pag 32

26/04/2019
-Livros literários. 
-Livro e caderno. 
-Emai, pag 51,at 8.2 
-Receitas :outras receitas de arroz doce- Ler e escrever,pag
100 e 101.

25/04/2019
-Livros literários. 
-Emai , pag:50, at.8 
-Livro, lousa, canto e caderno.

24/04/2019
-Livros literários. 
-Roda da conversa e caderno. 
-Pateo.

23/04/2019
-Texto informativo, LD. pag 138 
-Texto da lousa,leitura  e caderno. 
-Emai,pag-48 e 49,at.7.4 e 7.5 
-LD,pag 40.

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

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

Educação Física
23/04/19 
Quadra e bola 
 

22/04/2019
-Livros literários. 
-Ler e escrever, pag 93. 
-Lousa e caderno. 
-Emai:pag 48.at 7.4.

18/04/2019
-Livro literário. 
-A roupa nova do imperador. 
-Emai,pag 46 e 47,at 7.3 e 7.4 
-LD,pag 38

17/04/2019
-Livros literários. 
-Ler e escrever: pag 100. 
-Lousa e caderno 
-Alfabeto móvel.

16/04/2019
-Livros literários. 
-Emai, pag 44 e 45. At. 7.1 e 7.2 
-Ler e escrever,pag 92 
- Lousa e caderno.

15/04/2019
-Livro de texto informativo. 
-Ler e escrever ,pag 25. 
-Lousa . 
-Emai, pag 41,42 e 43,at.6.3,6.4,6.5.

12/04/2019
-Livros literários. 
-Emai, pag 40. 
-Ler e escrever,pag 58.

11/04/2019
-Livros literários. 
- Ler e escrever,pag 99. 
-Lousa, recorte e colagem. 
-LD,pag 36 e 37.

10/04/2019
-Livro  literário Ler e escrever. 
-lousa e caderno. 
-Livro e caderno. 



-Emai,pag 38 e 39,at 6.1 e 6.2. 
-Texto da lousa/ caderno.

09/04/2019
-LIvros literários. 
-Lousa, caderno e livro --Emai,pag3,at 5.4. 
-Lousa e caderno. Música 
-Ler e escrver, pag 40.

Educação Física
16/04/19 
Quadra, bola 
 

Educação Física
15/04/19 
Quadra, bola

08/04/2019
-Livros  literário. 
- Pag .30,at  
-Paçoca. 
_Emai,,pag 31,t5.2.

05/04/2019
 
--Livros literários. 
 
- LD, pag 26 e 27. 
 
-lousa e livro. 
 
-Leitura, lousa e caderno. 
 
-Lousa e caderno.

04/04/2019
 
-Livros literários. 
 
-Emai, pag 25 e 26,at 4.1 e 4.2. 
 
- Roda da conversa,Lousa e caderno. 
 
-Recorte e cola

03/04/2019
-Livors literários. 
 
_Emai, pag22 e 23,at 3.3 e 3.4. 
 
-Ler e escrever,pag 99,at  
 
-Lousa e caderno. 
 
- Emai, pag 23 e 27,at 3.4 e 3.5.

02/04/2019
- Livros literários. 
-Lousa e caderno. 
-Ler e escrever,pag 39,at 11 
 
-Alfabeto móvel e caderno. 
 
-LD. pag 22 e 23,at 3.3 e 3.4. 
 
-Lousa e caderno.

01/04/2019
- Livros literários. 
 
-Livro,lousa e caderno. 
-Música,lousa e caderno. 
-Ler e escrever,pag 24,at 8B. 
 
-Emai, pag 20 e 21,at 3.1 e 3.2. 
 
- Lousa e caderno.

Educação Física
09/04/19 
Quadra

Educação Física
08/04/19 
Quadra 
 

Arte 28/29/03/19
Livro didático 
caderno de desenho 
senso crítico



Educação Física
02/04/19 
Quadra, corda individual

Educação Física
01/04/19 
Quadra, corda individual

Educação Física 26/03/19
Quadra 
 

Educação Física 25/03/19
Quadra 
 

Educação Física 19/03/19 Quadra e
bambolê

Educação Física 18/03/19 Quadra,
bambolê

Educação Física 12/03/19 Quadra,
bambolê

Educação Física 11/03/19 Quadra

Educação Física 26/02/19 Sala 7

Educação Física 25/02/19 Quadra

Educação Física 19/02/19 Quadra

Educação Física 18/02/19 Quadra

Educação Física 12/02/19 Quadra

Educação Física 11/02/19 Quadra

15/03/2019
_Roda da conversa 
_Lousa ,caderno e revistas.. 
_Lousa e caderno.

14/03/2019
_Roda da conversa. 
_Ler e escrever,pag 39 
_Lousa e caderno. 
Roda da conversa e texto do LD, pag 10. 
_

13/03/2019
_Roda da conversa. 
_Ler e escrever, pag 23 
_Texto da lousa/caderno- "A galinha do vizinho" 
Emai,pag 13,at 1.5 e LD,pag18 .

12/03/2019
1_ roda da conversa 
2_ Emai, pag 11 e 12,at 1.3 e 1.4. 
H01_ Ler e escrever, pag 11 e12..

11/02/2019
1_Roda da conversa. 
H01_Ler e escrever,pag 9. 
H04_ transcrever a cantiga no caderno 
1_ Emai, pag 9.e 10-at 1.1 e 1.2..

01/03/2019
1_ Roda da conversa. 
H01_ Lousa e caderno.. 
H02_,lousa e caderno 
H03_Lousa e caderno 
1_ lousa e caderno.. 
_Quadra

28/02/2019
1_Roda da conversa. 
27_Música. 
43_ Caderno. 
44_ lousa e caderno.

27/02/2019



30_Livros literários. 
29_Brinacdeiras na quadra:Comando do Mestre. 
40_História e caderno. 
46_ lousa e caderno.

26/02/2019
28_ Roda da leitura. 
35-música e  escrita no caderno. 
36_Lousa  e caderno. 
45_ Desenho e pinturas de corpos geométricos.

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

18/22/02/19
Livro didático, caderno de desenho, lápis de cor e canetinha

26/02/2019

25/02/2019
25_Texto /Leitura compartilhada. 
36_Caderno. 
46_ Atividade oral e na lousa.

22/02/2019
30_Fidélio/Beethoven 
34_Texto da lousa."SAPO" 
35_Lousa e caderno. 
48_ Caderno, lápis de cor.

21/02/2019
27_"OVO CHOCO"(Músicas e um objeto). 
42_ lousa e caderno 
Leitura de livros literários 
46_Leitura oral, lousa e caderno.

20/02/2019
26_Leitura de livros literários 
35_ Lousa e caderno. 
44_ atividades do LD, pag 19.

19/02/2019

1_Leitura de livros didáticos. 
36_Ditado no caderno 
48_Folhas avulsas com as tabelas . 
 

18/02/2019
1_Leitura de livros  literários. 
26_Expocisão das idéias e pensamentos numa interpretação
da história do livro didático. 
40_ caderno

15/02/2019
Leitura de livros literários. 
Quadra e um objeto. 
Oralidade,lousa e caderno. 
Lousa, caderno e lápis de cor.

14/02/2019
Livros literários. 
Oralidade,lousa e caderno 
Oralidade, lousa e caderno. 
Músicas, losa e caderno.

13/02/2019
1_livros literários. 
Em círculo os alunos irão expor sua opinião a respeito do
texto. 
Auto leitura do texto produzido. 
lousa,quadro numérico e caderno.

12/02/2019
Livros literários. 
Quadro numérico 
exposto no mural da sala. 
Quadros e fotos. 
Músicas e atividades no caderno.

11/02/2019
Livros literários. 
-lousa. 
lousa e manifestação 
individual dos alunos.

OBSERVAÇÕES



18/06/2019
-Atividade diferenciada com alfabeto móvel/formação de
palavras

Especi�car as habilidades trazendo da
Matriz Curricular e Expectativas de LP e
Matemática

11/06/2019
-Atividade diferenciada: Atividade individual na lousa
envolvendo leitura e formação de palavras.

05/06/2019
-Atividade diferenciada: Formação de palavras com as
iniciais em vogais.Informática/jogos.

30/05/2019
Atividade diferenciada com alfabeto móvel.

27/05/2019
-Atividade diferenciada :Relacionar �guras x nomes.

24/05/2019
-Atividade diferenciada. 
-Leitura em grupo/dupla das estrofes da parlenda.

OK

15/05/2019
Atualizar recursos e estratégias. 
Especi�car as etapas do EMAI e Ler e Escrever 
Retomar atividades em outros ambientes (ex Informática,
área externa...)

21/05/2019
-Atividade diferenciada com jogos da memória.(�guras x
nomes).

20/05/2019
-Atividade diferenciada Ampliar o conhecimento dos nomes
dos colegas/Lista de nomes.

17/05/2019
Atividade diferenciada de adição com palitos e atividades na
lousa.

16/05/2019
-Pesquisa com recorte e colagem de palavras. Leitura das
palavras da atividade.

15/05/2019
-Atividade diferenciada com formação de palavras
,utilizando alfabeto móvel.

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


※※※※※※

14/05/2019
-Atividade diferenciada: 
Resolução de problemas utilizando palitos.

13/05/2019
-Atividade permanente: Desenhos e palavras com sílabas
conhecidas. 
 

10/05/2019
-Atividade diferenciada : Ditado de palavras da parlenda da
pag :11 "Meio dia........ na lousa.

09/05/2019
-Atividade diferenciada:Alfabeto móvel.

08/05/2019
--Atividade diferenciada: Recorte e colagem para formar
palavras com as letras trabalhadas.

07/05/2019
-Atividade diferenciada com os alunos com di�culdade:
Quadro numérico.

06/05/2019
-Atividade diferenciada conforme plano de ação: Ditado de
palavras da cantiga.

25/04/2019
-Atividade de leitura e escrita na lousa com alunos em
di�culdade de aprendizagem.

17/04/2019
-Atividade diferenciada com os alunos em defasagem na
aprendizagem.

11/04/2019
-Recuperação contínua. 
Leitura individual,Ditado.

05/04/2019
Atividades replanejada conforme orientação da
coordenação.Formas geométricas.

25/02/2018Sem planejamento da
semana


