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Escola: Comendador Abdalla Chiedde  
Professoras:   Flávia Carolina (titular)/Katia Ernica (arte)/Josemir (educação Física) Turmas: 1º Ano A 
semana 3 : De 15 à 19 de Março de 2021  Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúd

o 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

3 aulas de   
língua 
portuguesa 
2 aulas de   
matemática 

Leitura/escuta(co
mpartilhada e  
autônoma) 

Números 

Leitura colaborativa e   
autônoma 
 
 
Correspondência 
fonema/grafema 
 
Quantificação de  
elementos de uma   
coleção: estimativas,  
contagem um a um,    
pareamento ou outros   
agrupamentos e  
comparação 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos     

literários fazem parte do mundo do      

imaginário e apresentam uma dimensão     

lúdica, de encantamento, valorizando-os, em     

sua diversidade cultural, como patrimônio     

artístico da humanidade. 

(EF12LP02) Escrever espontaneamente ou por     

ditado, palavras e frases de forma alfabética,       

usando letras/grafemas que representam    

fonemas. 

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades     

de objetos de dois conjuntos (em torno de 20         

elementos)... 

Leitura deleite 
 
Livro didático de Língua portuguesa     
pág.: 16 e 17 - Escrita de nome        
próprio e outros dados pessoais 
 
 
 
Livro didático de matemática pág.:     
14 - contagem de objetos     
pertencentes a conjuntos (coleções    
de selos) 
 
 
 

3ª 

3 aulas de   
língua 
portuguesa 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta(co
mpartilhada e  
autônoma) 

Escrita 
compartilhada e  
autônoma. 

Leitura colaborativa e   
autônoma 
 
Conhecimento do alfabeto   
do portugues Brasil 
 
 
 
 
ARTE 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos     

literários fazem parte do mundo do      

imaginário e apresentam uma dimensão     

lúdica, de encantamento.... 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de       

outros sinais gráficos. 

 

Leitura deleite 
 
Livro didático de língua portuguesa     
pag.:18 e 19 - reconhecer letras e       
distingui-las dos sinais gráficos e/ou     
imagens. 
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ARTE 2 aulas 

 

ARTE 

Artes visuais 

 
Elementos das artes   
visuais  

ARTE  
(EF15AR01) Explorar e reconhecer elementos     
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,       
cor, espaço, movimento etc.) 
 

ARTE 
Elementos das artes visuais - O Ponto 
Criar um desenho e finalizar usando pontos       
coloridos como no exemplo dado. 
 

 
 
 
 
4ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 aulas de   
Língua 
Portuguesa 
2 matemática 

Leitura/escuta(co
mpartilhada e  
autônoma) 

Analise 
linguística/semiótic
a (alfabetização) 

contagens de  
rotina 

 

Leitura colaborativa e   
autônoma 
 
Conhecimento do alfabeto   
do portugues Brasil 

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

(EF15LP15) Reconhecer que os textos     

literários fazem parte do mundo do      

imaginário e apresentam uma dimensão     

lúdica, de encantamento, valorizando-os, em     

sua diversidade cultural, como patrimônio     

artístico da humanidade. 

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e       

recitá-lo na ordem das letras. 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como     
indicador de quantidade ou de ordem em diferentes        
situações cotidianas. 

Leitura deleite 

Livro didático de língua portuguesa     
pág.: 20 e 21 - recitar o alfabeto na         
ordem correta, reconhecer as    
várias formas de escrita das letras      
(maiúsculas e minúsculas) -    
reconhecer e nomear as letras     
vogais. 

Livro didático de Matemática pag.:     
15 - contagens de diferentes     
elementos. 

5ª 

3 aulas  
Língua 
portuguesa 
 
2 aulas de   
matemática 
 

Leitura/escuta(co
mpartilhada e  
autônoma) 

Números 

grandezas e  
medidas 

Leitura colaborativa e   
autônoma 

Contagem de rotina   
Contagem ascendente e   
descendente  

Quantificação de  
elementos de uma   
coleção; estimativas,  
contagem um a um,    
pareamento ou outros   

(EF15LP15) Reconhecer que os textos     

literários fazem parte do mundo do      

imaginário e apresentam uma dimensão     

lúdica, de encantamento… 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão      

na decodificação, no caso de palavras de uso        

frequente, ler globalmente, por memorização. 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como     
indicador de quantidade ou de ordem em diferentes        
situações cotidianas e reconhecer situações em      

 
Leitura Deleite 
 
Livro didático de língua portuguesa     
pág.: 22, 23 e 24 - conversando       
sobre amigos. 
Desenho com os amigos (escrever      

os nomes dos amigos) 
 

Livro didático de Matemática     
pág.:16 - contagem de coleções de      
tampinhas 
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agrupamentos e  
comparação. 

que os números não indicam contagem nem       
ordem, mas sim código de identificação. 

6ª 
F E R I A D O 

 
 

F E R I A D O !  

 
F E R I A D O ! ! 

 
 
 

 

    

F E R I A D O ! ! 

 

 
 

  F E R I A D O ! 
 

● Avaliação da semana: As atividades planejadas envolvem leituras para deleite, informação, vídeos, interpretação, estudo, pesquisas, dentre                
outros.  

● As atividades serão autoinstrucionais de forma que os alunos consigam realizar com o mínimo de auxílio da família.  

● As correções, instruções e explicações serão feitas via WhatsApp quando necessário, por meio de vídeo, áudio ou ainda mensagem de texto e/ou                      
pelo aplicativo MEET. 

● O roteiro de atividades será enviado para os alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon, WhatsApp, e-mail ou ainda para aqueles que                      
não têm acesso às mídias sociais, os materiais serão disponibilizados na unidade escolar para serem retirados pelos responsáveis. 


