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Escola: Comendador Abdalla Chiedde  
Professoras:   Flávia Carolina (titular)/Katia Ernica (arte)/Josemir (educação Física) Turmas: 1º Ano A 
semana 4 : De 22 à 26 de Março de 2021  Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteú

do 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

3 aulas de   
língua 
portuguesa 
2 aulas de   
matemática 

Leitura/escuta 

Compartilhada 

e autônoma 

 

NÚMEROS 

 

 

LEITURA 

COLABORATIVA E  

AUTONOMA 

 

ESTRATÉGIAS DE  
LEITURA 
 
Reconhecimento de  
números no contexto   
diário: indicação de   
quantidades, indicação  
de ordem ou indicação    
de código para a    
organização de  
informações 

(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. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em    

relação ao texto que vai ler (pressuposições       

antecipadoras dos sentidos, da forma e da       

função social do texto), apoiando-se em seus       

conhecimentos prévios sobre as condições de      

produção e recepção desse texto, o gênero, o        

suporte e o universo temático, bem como       

sobre saliências textuais, recursos gráficos,     

imagens, dados da própria obra (índice,      

prefácio etc.), confirmando antecipações e     

inferências realizadas antes e durante a      

leitura de textos, checando a adequação das       

hipóteses realizadas. 

 

LEITURA DELEITE 
 
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA    
PORTUGUESA PÁG. 26 -    
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO   
(LEITURA DE CAPA DE UM     
LIVRO). 
 
LIVRO DIDÁTICO DE   
MATEMÁTICA PAG. 17 - AS     
TECLAS DO CELULAR. 
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(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. 

 

3ª 

3 aulas de   
língua 
portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 2 aulas 

Leitura/escuta 

(compartilhada e  
autônoma) 

ARTE 

Artes visuais 

LEITURA 

COLABORATIVA E  

AUTONOMA 

 
Decodificação/Fluência 
de leitura 
 
ARTE 
 
Cores, formas e flores 

(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. 

 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão      

na decodificação, no caso de palavras de uso        

frequente, ler globalmente, por memorização. 

 

ARTE  

(EF15AR01) Explorar e reconhecer elementos     

constitutivos das artes visuais (ponto, linha,      

forma, cor, espaço, movimento etc.) 

 

LEITURA DELEITE 
 
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA    
PORTUGUESA PÁG. 27-   
PALAVRAS EM JOGO - LER E      
RECONHECER AS PALAVRAS   
PRESENTES NAS FRASES 
 
 
 
ARTE 
 
Elementos das artes visuais - cores      
primárias  
Ouvir a música para fixação do      
conteúdo. 
Pintar usando as cores primárias. 
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4ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 aulas de   
Língua 
Portuguesa 
2 matemática 

Leitura/escuta 

(compartilhada e  
autônoma) 

NÚMEROS 

LEITURA 

COLABORATIVA E  

AUTONOMA 

 
Decodificação/Fluência 
de leitura 

Leitura, escrita e   
comparação de números   
naturais (até 100) 

Reta numérica 

(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. 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão      

na decodificação, no caso de palavras de uso        

frequente, ler globalmente, por memorização. 

 

(EF01MA05) Comparar números naturais de     

até duas ordens em situações cotidianas, com       

e sem suporte da reta numérica. 

 

LEITURA DELEITE 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA    
PORTUGUESA PÁGS. 28 E 29 -      
ENCONTRAR DETERMINADAS  
PALAVRAS NOS DIAGRAMAS.   
TRAÇAR A LETRA “A” 
 
LIVRO DIDÁTICO DE   
MATEMÁTICA PAG. 18 -    
NÚMEROS DE TELEFONE 
 

 

5ª 

3 aulas  
Língua 
portuguesa 
 
2 aulas de   
matemática 
 

Leitura/escuta 

(compartilhada e  
autônoma) 

NUMEROS 

LEITURA 

COLABORATIVA E  

AUTONOMA 

.Decodificação/Fluência 
de leitura 

Reconhecimento de  
números no contexto   
diário: indicação de   
quantidades, indicação  
de ordem ou indicação    
de código para a    
organização de  
informações 

(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 que os números não indicam       

 

LEITURA DELEITE 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA    
PORTUGUESA PÁGS. 30 E 31 -      
CIRCULAR A LETRA “O” EM     
DETERMINADAS PALAVRAS.  
TRAÇAR A LETRA “O”, DITADO     
DE PALMAS PARA PALAVRAS    
COM “Ó”. 
 
LIVRO DIDÁTICO DE   
MATEMÁTICA PAG. 19 - AS     
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contagem nem ordem, mas sim código de       
identificação. 

PLACAS DE CARROS - LER E      
ESCREVER PLACAS DE CARROS 
 
 
 

6ª 

3 AULAS  

INTERDISCI

PLINAR 

(LÍNGUA 

PORTUGUE

SA/ 

CIÊNCIAS) 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 
 

LEITURA/ESCU
TA 
(COMPARTILH
ADA E  
AUTÔNOMA) 
 
VIDA E  
EVOLUÇÃO 

LEITURA 

COLABORATIVA E  

AUTÔNOMA 

 

 

CORPO HUMANO  

RESPEITO À  

DIVERSIDADE 

 
 
 

 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos     

literários fazem parte do mundo do      

imaginário e apresentam uma dimensão     

lúdica, de encantamento… 

 

(EF01CI02) LOCALIZAR, NOMEAR E    

REPRESENTAR GRAFICAMENTE (POR MEIO    

DE DESENHOS) PARTES DO CORPO HUMANO      

E EXPLICAR SUAS FUNÇÕES. 

LEITURA DELEITE 

LIVRO DIDÁTICO  
INTERDISCIPLINAR PÁGS. 8 - 12     
- CORPO, EXPRESSÕES E    
MOVIMENTOS. 

● 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. 


