
 
E.M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora: Rosangela N. B. Dourado Turma: 1° Ano A 
Semana: 01  a  05 de março de 2021 Quantidade de aulas previstas 20horas 
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª 

1 aula Inglês Review:  colors Aprender a pintar as cores e saber usar as cores 
conforme as instruções passadas. 
Aprender associar as palavras em inglês e seu 
significado ao seu idioma materno. 

Atividade de fixação do conteúdo; 
Sugestão de vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4cNXNrmn34 

 
4 aulas 
 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 
Números 

Compreensão em leitura. 
Contagem de rotina Contagem 
ascendente e descendente 
Reconhecimento de números no 
contexto diário: indicação de 
quantidades, indicação de ordem 
ou indicação de código para a 
organização de informações 

EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, 
quadras, 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. 
(EF01MA01) Utilizar números naturais como 
indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e reconhecer 
situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de 
identificação. 

Leitura da parlenda “Suco gelado”, completar letras do 
alfabeto;   
 
Contagem e agrupamentos,livro de matemática página 
10. 

 
3ª 

 
5aulas 
 

 

Números 

Escrita compartilhada 
e autônoma. 

Quantificação de elementos de 
uma coleção: estimativas, 
contagem um a um, pareamento 
ou outros agrupamentos e 
comparação. 

Correspondência fonema-grafema 

 

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

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma alfabética – 
usando letras/grafemas que representem 
fonemas. 

Contagem de ascendente e descendente, quantificar 
elementos de uma coleção. Livro de matemática página 
11. 
Lista temática - frutas 

 
4ª 
 

 

 

02 aulas 

 

Educação Física 

 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral. 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar 
diferentes brincadeiras e jogos da cultura 

Através do ensino a distância;  

 

Prática 



 
 

 

 

 

popular presentes no contexto comunitário e 
regional, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de desempenho dos 
colegas. 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e 
valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, 
com base no reconhecimento das 
características dessas práticas. 

 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, amigos ou 
individualmente   

 

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da atividade;  

Dobradura 

 
3 aulas 

 Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita 
Quantificação de elementos de 
uma coleção: estimativas, 
contagem um a um, pareamento 
ou outros agrupamentos e 
comparação. 

 

(EF01LP03) Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças. 
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou 
aproximada, utilizando diferentes estratégias 
como o pareamento e outros agrupamentos. 

 

Organizar palavras em ordem alfabética. 
Contar objetos de coleção, escrever números ditados 
pela professora. 

 
5ª 

 
5 aulas 

Números 
Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Quantificação de elementos de 
uma coleção: estimativas, 
contagem um a um, pareamento 
ou outros agrupamentos e 
comparação 
Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades 
de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 
elementos), por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”. 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de 

Livro de matemática página 14 e 15 . 

Livro de língua portuguesa  página 24,25,26 e 27 

 



 
outros sinais gráficos. 

6ª  

 

 

2 aulas 

 

 

 

 

Arte Música 

EF15AR13- Identificar e apreciar diversas 
formas e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicionais quanto contemporâneos, 
reconhecendo e analisando os usos e as 
funções da música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana. ) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo 

Assista ao vídeo do you tube , tem todas as orientações 
da aula. 

https://youtu.be/tM9CLyMZ4fE 

 

Recurssos 

 

Som , Internet ,Celular ,you tube 
,Livro,Tv,,Canetinha,giz,Lapis de cor , tinta,tesoura, cola . 

3 aulas Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros 
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

Livro de língua portuguesa página 28,29,30 e 31 

 

 


