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Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 13h às 18h FERIADO 

3ª 13h às 18h FERIADO 

4ª ARTE,EDUCAÇÃO 
FÍSICA E INGLÊS 

Contextos e práticas 

(EF15AR01) Identificar e 
apreciar formas distintas 
das artes visuais 
tradicionais e 
contemporâneas, 
cultivando a percepção, 
o imaginário, a 
capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 
(EF15AR04) 
Experimentar diferentes 
formas de expressão 
artística (desenho, 
pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, 

Semana do dia das crianças 
 
Atividade: construção de fantoche, 
utilizando caixinhas de leite. 

ARTE,EDUCAÇÃO FÍSICA E 
INGLÊS 
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fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de 
materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

5ª 

13h às 14h 

Oralidade 

Escuta atenta 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

- Acolhida e apresentação da rotina a 
ser realizada no dia. 
- Plataforma PRESCON 

14h às 15h Relato oral/Registro formal e 
informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em 
diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 

- Chamada de vídeo via Google Meet 
- Baile de Máscaras: os alunos 
apresentarão suas máscaras, que 
podem ser prontas ou 
confeccionadas, em uma roda de 
conversa. 

15h às 16h 
Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

 
Escuta atenta 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio 
oral com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado.(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

- Google Meet 
- Cinepipoca: apresentação do filme 
“Divertidamente”. 
- Conversa sobre o filme abordando 
a temática (sentimentos) 
apresentada. 

16h às 17h 

17h às 18h Devolutivas e plantão de dúvidas por meio de áudio e fotos enviados no grupo whatsapp. 
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6ª 

13h às 14h Oralidade Escuta atenta 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

- Acolhida e apresentação da rotina a ser 
realizada no dia. 
- Plataforma PRESCON 

14h às 15h 
Números 

Grandezas e Medidas 

Contagem de rotina 
Reconhecimento de números no 

contexto diário 
Medidas de massa e capacidade 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações 
cotidianas. (EF01MA15) Comparar comprimentos, 
capacidades ou massas, para ordenar objetos de uso 
cotidiano. 

- Chamada de vídeo via Google Meet 
- Roda de conversa 
- Atividade Masterchef: os alunos irão 
preparar uma receita (beijinho) em 
conjunto com a professora. 15h às 16h 

16h às 17h Leitura/escuta (compartilhada e 
autônoma) 

Formação de leitor 
 

Compreensão em leitura 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do 
professor, textos que circulam em meios impressos ou 
digitais, de acordo com as necessidades e 
interesses.(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa 
autonomia,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. 

- Conversa sobre o conteúdo abordado na 
aula culinária: instrumentos de medidas, 
tempo, leitura de receita, entre outros. 

17h às 18h Devolutivas e plantão de dúvidas por meio de áudio e fotos enviados no grupo whatsapp. 

Avaliação da semana: 
Observações: Devido ao período de isolamento social as atividades estão sendo feitas em casa sob acompanhamento dos pais/responsáveis que estão 
seguindo as orientações dos professores e de toda equipe escolar a partir desta semana começamos a utilizar a plataforma PRESCON. 


