
  
 

ESCOLA: E.M. PROF. SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

PROFESSORES: MARIA DO SOCORRO CABRAL,KELLY MENDES E ESTER ROCHA TURMAS: 1° ANOS A, B E C. 

Semana de: 15/03/2021 à 18/03/2021 Quantidade de aulas previstas: 2O 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/ 

conteúdo 

 

Habilidades 
 

Estratégias e Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ª 

 

 
5 aulas 

de 

 
Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1aula de 

Matemática 

 

 
Língua 

Portuguesa/ 

Ciências 

 

 

 

 

 
Análise 

linguística 

semiótica 

(alfabetização) 
 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Matemática 

Conhecimento 
do alfabeto do 
português do Brasil 

Construção do 

sistema alfabético 

Conhecimento 

do alfabeto do 

português do Brasil 

Compreensão 
em leitura 

Estratégia de 
leitura 

 

Medidas de 

tempo: unidades de 

Medidas de tempo de 

tempo,suas unidades 

de medidas de 

tempo,suas relações 

e os uso do 

calendário. 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto 

de outros sinais gráficos. 

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de 

escrita alfabética como representação dos 

sons da fala. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto 
e recitá-lo na ordem das letras. 
(EF12LP17) Ler e  compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares,    diagramas, curiosidades, 
pequenos  relatos  de experimentos, 
entrevistas,  verbetes  de  enciclopédia 
infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo,    considerando   a  situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF01MA17)    Reconhecer e  relacionar 

períodos do dia, dias da semana e meses 
do ano, utilizando calendário,  quando 
necessário. 
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma 

data, apresentando o dia, o mês e o ano, e 

indicar o dia da semana de uma data 

consultando calendário. 

Iniciaremos a aula com a 

história das vogai,escrevendoo 

nome e destancando as vogais 

encontradas. Atividade de 

matemática contar até 20 e 

recortando e colocar  os 

números na sequência .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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5 aulas 
de Língua 
Portugue- 
sa 

Língua 
Portuguesa 

 
Leitura/escuta 
(compartilha ou 
autônoma) 

 

Análise 

linguística 

semiótica 

(alfabetização) 

 

 

 

 

 

Matemática 
Números 

 
Conhecimento 

do alfabeto do 
português do Brasil 

 

Construção do 
sistema alfabético 

 

Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil 

 
Reconhecimento de 

(EF12LP17)  Ler e  compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor,  enunciados  de  tarefas 

escolares,  diagramas,  curiosidades, 
pequenos relatos  de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, entre outros gêneros do campo 

investigativo,   considerando  a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto 
de outros sinais gráficos. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto 

Ouviremos a história a magia  do 
alfabeto ,recordar o alfabeto e 
fazer interpretação da história, 
pintar as vogais e as consoantes 
de cores diferentes .Atividade de 
matemática  recordando a conta 
gem de 1 ao 20 e completar a 
sequência numérica até 20. 

  números diário:indica-   

 

 

 

3ª 

 
1 aula de 
Matemática 

ção de ordem ou 
indicação de código 
para organização de 
informações. 

(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.  

   (EF01MA04) Contar a quantidade de  

   objetos de coleções até 100 unidades e  

   apresentar o resultado por registros verbais  

   e simbólicos,em situações de seu  

   interesse,como jogos,brincadeiras,materiais  

   da sala de aula,entre outros.  
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4ª 

 

5 aulas 
de 
Língua 
Portugue 
sa 

 

 

 

 

 

 

 
1 aula 
de 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

 

Análise 
linguística 
semiótica 
(alfabetização) 

 

Leitura/escuta 
(compartilhad 
a ou 
autônoma) 

 

 

Matemática 
Números 

 
Forma de 

composição de 
texto 

Construção 
do sistema alfabético 

Construção 
do sistema alfabético 
e da ortografia. 

Compreensão 
em leitura 

 

 

 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto 

de outros sinais gráficos. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto 
(EF12LP17) Ler  e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares,   diagramas,  curiosidades, 
pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas,  verbetes  de   enciclopédia 
infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo,   considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de 
escrita alfabética como representação dos 
sons da fala. 
(EF01MA01) Utilizar números naturais 
como indicador de quantidade ou de 
ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situaçõe em que os 
números não indicam contagem nem 
ordem, mas sim código de identificação.  
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar 

períodos do dia, dias da semana e meses 
do ano, utilizando calendário, quando 
necessário 

 

 
Iniciaremos a aula contando a historia 
de Ribeirão Pires para praticar o 
alfabeto,completar e reescrever as 

vogais. Atividade de matemática 
trabalhar o calendário ,dias da 
semana  e data comemorativa do 
aniversário de Ribeirão Pires. 

   Reconhecimento de 
números no 
contexto  diário   : 
indicação de 
quantidades,indicaçã o 
ou indicação de 
código para  a 

organização de 
informações. 
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5ª 

 

 
 

5 aulas 
de língua 
Portugue 
sa. 

 

 

 
1 aula 
de 
matemáti 
ca. 

Língua 
Portuguesa 

 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Alfabetização) 

 

 

 
Matemática 
Números 
Caléndari
o 

Construção do 
sistema alfabético e 
da ortografia 

 

Construção do 
sistema alfabético. 

 

 

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto 
e recitá-lo na ordem das letras. 
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua 
representação por letras. 
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de 
escrita alfabética como representação dos 
sons da fala. 

 

 (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. 
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar 

períodos do dia, dias da semana e meses 
do ano, utilizando calendário, quando 
necessário 
 

Revisão dos conteúdos 
trabalhados na semana, para 
fixação. Assistir o vidêo sobre a 
canção do alfabeto ,reescrever as 
vogais,pintar um ponto turístico 
Igreja do Pilar .Atividade de 
Matemática relembrar o 
calendário,os dias da semana. 
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6ª 

    

 

 FERIADO 

 

Avaliação da semana: 

Em Língua Portuguesa espera-se que os alunos adquiram habilidades de consciência fonológica, que compreendam e dominem a leitura e 

reconhecimento do alfabeto, que desenvolvam gosto por histórias e músicas. 

Em Matemática espera-se que os alunos, desenvolvam habilidades com contagem de conjuntos de elementos e quantifique utilizando números 
de uma ordem, assim como reconheçam a utilização de números no seu cotidiano, fazendo uso do calendário para reconhecer o dia 
da semana, mês e data. 

Em artes: A percepção que o aluno tem sobre a cidade de Ribeirão Pires. 

Observações: 

HAP: terça-feira das 10:00 às 12:00; 
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