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Escola:Prof. Lavínia de Figueiredo Arnoni 

Professores:  Turmas:1 º Ano 

Semana de: 26/10/2020 à 30/10/2020 Quantidade de aulas previstas: 20 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 

2ª 

3 

 

Língua Portuguesa 

 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender em colaboração com os       
colegas e com a ajuda do professor ou já         
com certa autonomia, listas, agendas,     
calendários, avisos, convites, receitas,    
instruções de montagem (digitais ou     
impressos), dentre outros gêneros do     
campo da vida cotidiana, considerando a      
situação comunicativa e o tema/assunto     
do texto e relacionando sua forma de       
organização à sua finalidade 

Atividade da página 140 e 141 do 
livros “Ápis de Língua Portuguesa 

1 

 

Matemática  

 

Números 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou      
aproximada, utilizando diferentes   
estratégias como pareamento e outros     
agrupamentos 

Atividade da página 76 do “Nosso 
Livro de Matemática” 

 
 

1 
Inglês 

Finalização do vocabulário do 
corpo humano – Parts of the 

body; Oralidade; Escrita; 

Aprender a falar e escrever as palavras       
aprendidas no vocabulário do corpo     
humano e identificá-las em inglês;     

Atividades diversificadas com o uso     
de imagens e as palavras escritas      
junto com a tradução; Utilização de      
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Aprender a associar as palavras aprendidas      
com o idioma materno. 

vídeos do Youtube para fixação do      
conteúdo; Utilização do programa    
mobizen para gravação de vídeo     
explicativo. 

3ª 

 
 

3 

 

Língua Portuguesa 

 

 
 

Construção do sistema 
alfabético/convenções da 

escrita 
 

Escrita compartilhada e 
autônoma 

(EF01LP03) Observar escritas   
convencionais, comparando-as às suas    
produções escritas, percebendo   
semelhanças e diferenças 
(EF01LP17) Planejar e produzir, em     
colaboração com os colegas e com ajuda       
do professor, listas, agendas, calendários,     
avisos, convites, receitas, instruções de     
montagem e legendas para álbuns, foto ou       
ilustrações (digitais ou impressos), dentre     
outros gêneros do campo da vida      
cotidiana, considerando a situação    
comunicativa e o tema/assunto/finalidade    
do texto  

Fazer uma lista de animais da floresta 
e da fazenda  e atividade da página 
142 do livro “Ápis de Língua 
Portuguesa 

 

2 

 

Matemática 

 

 
 

 
 

Números 
 
 

 

 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou      
aproximada, utilizando diferentes   
estratégias como pareamento e outros     
agrupamentos 

 

 

 

Atividade da página 77 do “Nosso 
livro de Matemática” 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

 

4ª 

 
3 
 
 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

 

Feriado dia do Funcionário Público 

 
2 aulas  

 
Educação Física  

5ª 

 
 

3 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 

 

Construção do sistema 
alfabético e ortografia 

 

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras    
em sílabas 
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros    
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com      
sua representação escrita 

Atividade da página 109 do livro 
“Ápis Interdisciplinar” e atividade da 
página 144 do livro “Ápis de Língua 
Portuguesa” 

2 

 

Arte 

Processos de criação 

Materialidades 

(EF15AR04) Experimentar diferentes   
formas de expressão artística (desenho,     
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura,    
escultura, modelagem, instalação, vídeo,    
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de      
materiais, instrumentos, recursos e    
técnicas convencionais e não    
convencionais. 

Construção de maquete da Igreja do 
Pilar, importante ponto turístico de 
Ribeirão Pires. 
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6ª 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 
alfabético e ortografia 

Compreensão em leitura 

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua     
representação por letras 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros    
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com      
sua representação escrita 
(EF01LP16) Ler e compreender, em     
colaboração com os colegas e com ajuda       
do professor, quadra quadrinhas,    
parlendas, trava-línguas, dentre outros    
gêneros do campo da vida cotidiana,      
considerando a situação comunicativa e o      
tema/assunto do texto e relacionando sua      
forma de organização à sua finalidade 

Atividade das páginas 145 e 146 do 
livro “Ápis de Língua Portuguesa” 

Áudio do livro: A casa dos animais 

2  Matemática Números 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou      
aproximada, utilizando diferentes   
estratégias como pareamento e outros     
agrupamentos 

Atividade da página 78 do “Nosso 
Livro de Matemática” 

Avaliação da semana: 

 

 

 


