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Escola:    E.M   PROF   ANTONIO   LACERDA   BACELLAR   

Professora:    Ta�ane   Cardeliquio   Turma :   1º   ano   A  

Semana   de:    28   de   Setembro   a   02   de   Outubro   de   2020  Quan�dade   de   aulas   previstas:    25   horas   aulas  

 

 Duração  
hora/aula  

Disciplina  
Prá�cas   de  

linguagem/área  

Objetos   de  
conhecimento/conteúdo  Habilidades  Estratégias   e   Recursos  

2ª  
 

5   aulas  
Português  

Análise  semió�ca   
de   alfabe�zação  

Construção  do  sistema    
alfabé�co   de   escrita  

(EF01LP09)  Comparar  palavras    
iden�ficando  semelhanças  e  diferenças     
entre   sons   e   sílabas   iniciais.   

Livro   didá�co   Apis   
Página   (   123)  
Trabalhando  com  a  letra  C  (Mesma  letra  ,         
outro   som)  
Internet/WhatsApp   
Aula   assíncrona   

3ª  

 
4   aulas  

Português  
 

Leitura/escuta  
compar�lhada  e   
autônoma   

Estratégias   de   leitura  (EF15LP03)  Localizar  informações    
explícitas   em   textos.  

Livro   didá�co   Apis   
Página   (124)  
Trabalhando   com   as   letra   C  
Internet/WhatsApp   
Aula   assíncrona   

1   aula  
Inglês  

Inglês  
 
 
 
 

Inglês  
-  My  family:  father,     
mother,  brother,  sister,    
baby,  son,  daughter,    
grandfather...  
 
 
 

Inglês  
-  Aprender  e  conhecer  os  nomes  dos        
membros   da   família   em   inglês;  
-  Ler,  escrever,  falar  e  traduzir  os  nomes         
dos   membros   da   família.  
 
 
 

-  A�vidades  diversificadas  com  a  imagem  da        
palavra   escrita   em   inglês;  
-  Exercício  de  fixação  do  conteúdo  dado  em         
sala   de   aula   on   line   via   whatsApp.  
-  A�vidade  que  desenvolva  a  cria�vidade  e        
par�cipação;  
-   Internet   (links   de   vídeos);  
-   Whatsapp   e   e-mail.  

4ª  

 
5   aulas  

Interdisciplinar  
 

Terra   e   Universo   Escalas   de   tempo   

(EF01CI05)Iden�ficar  e  nomear  diferentes     
escalas  de  tempo:  os  períodos      
diários(manhã  ,  Tarde,  noite)  e  a  sucessão        
dos   dias   ,   semanas,   meses   e   anos.   

Livro   didá�co   Apis   Interdisciplinar   
Paginas   (62,   63   e   64)  
Internet/   WhatsApp   individual   
Aula   assíncrona   
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5ª  

3   aulas  
Matemá�ca  

 

Medidas  de   
tempo:  Unidades   
de  medida  de    
tempo  e  suas    
relações.   

Uso   do   calendário  

(EF01MA17)  Reconhecer  e  relacionar     
períodos  do  dia,  dias  da  semana,  meses        
do  ano,  u�lizando  calendário  ,  quando       
necessário.  

A�vidade   de   matemá�ca   l  
Livro   página   (106)  
Trabalhando   com   o   Calendário   
Aula   síncrona   

2   aulas  
Arte  Artes   visuais  •Elementos   da   linguagem  

(EF15AR02)  Explorar  e  reconhecer     
elementos  cons�tu�vos  das  artes  visuais      
(ponto,  linha,  forma,  cor,  espaço,      
movimento   etc.)  

*  O  exercício  visa  fixar  as  cores  primárias  e          
desenvolver  o  gosto  pelas  cores,  para  que  o         
aluno  trabalhe  a  imaginação  e  a  capacidade  de         
expressar-se   ar�s�camente.  
 

6ª  

 
1   aula  

Português  
 

2   aulas  
Matemá�ca  

 

Conhecimentos  
linguís�cos  
grama�cais   
 
Figuras  
geométricas  
espaciais   

Conhecimento   do   alfabeto  
 
Reconhecimento  e   
relações  de  objetos    
geométricos  familiares  do    
mundo   �sico.  

(EF01LP33)  Recitar  o  alfabeto  Na  ordem       
das   letras  
 
(EF01MA14)  Iden�ficar  e  nomear  figuras      
planas  (círculo,  quadrado,  retângulo  e      
triângulo).  
 

Livro  Ápis  Língua  portuguesa  (pagina  131)       
trabalhando   com   a   letra   G   
Aula   síncrona  
Internet/WhatsApp   
A�vidade   de   matemá�ca   pagina   (113)  
Figuras   Geométricas.  
Aula   assíncrona  

 

2   aulas  
Educação   Física  

 
 

 Ginás�ca  
 

(EF12EF07)  Experimentar,  fruir  e     
iden�ficar  diferentes  elementos  básicos     
da  ginás�ca  (equilíbrios,  saltos,  giros,      
rotações,  acrobacias,  com  e  sem      
materiais)  e  da  ginás�ca  geral,  de  forma        
individual  e  em  pequenos  grupos,      
adotando   procedimentos   de   segurança.  
(EF12EF08)  Planejar  e  u�lizar  estratégias      
para  a  execução  de  diferentes  elementos       
básicos   da   ginás�ca   e   da   ginás�ca   geral.  

-  Os  alunos  irão  realizar  movimentos  de        
equilíbrio  com  cambalhotas  e  rolamentos      
frontais  e  laterais.  Movimentos  de  ginás�ca       
geral  em  habilidades  gerais  de  forma       
autônoma.  
Em  colchonetes,  tapetes  e  tatames  ou       
qualquer   instrumento   que   amorteça.  
-  Os  alunos  irão  refle�r  e  demostrar,  por  meio          
de   vídeos   vivencia   de   acrobacias.  
 
 
 
 

Avaliação  da  semana:  Será  de  acordo  com  a  par�cipação  do  aluno  no  desenvolvimento  e  resolução  das  a�vidades  de  acordo  com  o  protocolo  dos  livros  didá�cos                          
Ápis   Interdisciplinar   e   de   Língua   portuguesa,   nosso   livro   de   matemá�ca   baseadas   nas   normas   da   BNCC   e   orientações   do   Ins�tuto   Ayrton   Senna.  
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AULAS  SÍNCRONAS :  o  professor  fica  online  no        
plantão  de  dúvidas  no  período  das  13h  às  15h,  e           
realiza  os  atendimentos  referente  às  a�vidades       
enviadas   para   a   plataforma   
Vídeo  aula  em  tempo  real  por  chamada  de  vídeo          
individual   aos   níveis   1   e   2   .(1aula   por   semana)  
Vídeo  aula  em  tempo  real  por  chamada  de  vídeo          
nível   3   (2   aulas   por   semana)  
Realizo  o  plantão  de  dúvidas  até  às  17h  sempre  que           
necessário   
Realizo  as  correções  online  e  via  WhatsApp  por  fotos          
ou   áudios.   

AULAS  ASSÍNCRONAS:  O  professor  permanece      
online  no  plantão  de  dúvidas  no  período  das  13h          
às  15h,  e  realiza  os  atendimentos  referentes  às         
a�vidades   enviadas   para   a   plataforma.  
Envio  de  a�vidades  em  PDF  sem  vídeo  aula         
gravada.  
Não  é  necessário  o  aluno  estar  online  neste         
momento.   
O  aluno  encaminha  as  devolu�vas  das  a�vidades        
para  correção  e  intervenção  do  professor  sempre        
que  necessário.  Os  encaminhamentos  solicito      
por   fotos   ou   áudios   via   WhatsApp.   
Realizo  atendimentos  individualizados  de  segunda      
à   sexta-feira   

Observações:  Procuro  es�mular  os  alunos  em  tempo        
integral,  realizando  a�vidades  em  tempo  real  sempre        
que  possível  e  atendo  a  necessidade  individual  de  cada          
aluno.  
Portanto  sempre  que  necessário  estendo  os  horários  de         
atendimento   até   às   17h.   

 


