
 
 

 Escola: Engº. Carlos Rohm- Unidade I 
 Professora: Talita, Maria, Alessandra, Valéria e Ingrid. Turma 1ºs anos A,B,C,D e E 
 Semana de: 15 a 18 de março. Quantidade de aulas previstas: 25 aulas semanais 
  

 
Duração 
hora/aula 

 
Disciplina/ 

área 

Prática de 
Linguagem 

Objetos de 
conhecimento/ 

conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

    
Leitura /escuta 

- Formação do 
leitor literário. 

 
-Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

 
-Gênero textual: 

Contos 
 
-Relato 
oral/Registro 
formal e informal 

(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. 

 

(F15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

 

(EF01LP03) Observar escritas 
convencionais, comparando-as 
ás suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Vídeo História “Aquitã, o 
indiozinho”. 

   (Compartilhada 
 e autônoma) 

 
Análise 

 
Interpretar e responder 
questões oralmente sobre a 
história. 

   Linguística/se 
miótica 
(Alfabetização) 

Ilustrar figuras que tenham 
como letra inicial a vogal I. 

 
 

2ª 

 

4 aulas 

 
Português 

 
Oralidade 

Recortar e colar letras de 
revistas/jornais para 
construir a palavra Índio e 
escrita espontânea da 
palavra. 

    Identificar as vogais I e O na 
palavra Índio. 

    Recursos: Internet, celular 
(Whatsapp),Youtube, 
revistas, jornais, caderno. 



 
      

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

 

  
 
  1 AULA 

 
 
   INGLÊS 

 
- Oralidade; 
- Escrita; 
- Fixação do 
conteúdo sobre 
o alfabeto em 
inglês 

 
 - Alfabeto 
 

 
 - Aprender a pronunciar de forma 
correta as letras do alfabeto em 
inglês; 
- Aprender a associar as palavras 
aprendidas com o idioma 
materno. 
 

  
- Atividades diversificadas e 
vídeo aula explicativa. 
 



 
 
 
 

 
3ª 

 
 
 

 
5 aulas 

 
 
 

 
PORTUGUÊS 
MATEMÁTICA 

 
Linguística/se 
miótica 
(Alfabetização) 

 
Leitura 
/escrita 
Análise 

 
Contagem 

Números 

-Construção do 
sistema alfabético/ 
Convenções da 
escrita 

- Correspondência 
fonema-grafema 

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

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

(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 

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

(EF01LP07) Identificar fonemas 
e sua representação por letras. 

(EF01LP13) Comparar palavras, 
identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas 
iniciais, mediais e finais. 

(EF15LP18) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Observar ilustração para 
comparação, contagem e 
registro de algarismo 
numérico. 

Leitura realizada pelo 
professor (a), ou um adulto 
mais experiente. 

Cantigas infantis que 
favorecem o contato e 
reflexão sobre números e 
contagem. 

Responder com algarismos 
numéricos as questões 
contextualizadas com as 
cantigas. 

Acróstico com a palavra 
Índio. 

 
Consciência fonológica: 
Relacionar os sons das 
vogais com as imagens. 

Traçado da Letra I. 
 
Reconhecimento do 
Grafema I. 

Recursos: Livro de 
matemática, livro de 



 
  

 
   

 
 
 

. 

 português, caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 
Integrada/Inter 
disciplinar 

 
Linguística/se 
miótica 
(Alfabetização) 

 
Vida e 
evolução. 

 
Números 

 
O sujeito 
e seu 
lugar no 
mundo 

 
-Corpo humano 

 
- Construção do 
sistema alfabético 

- Leitura de 
imagens em 
narrativas visuais 

- Escrita autônoma 
e compartilhada 

 
- Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

 
- Contagem de 
rotina 

 
-Corpo humano 
Respeito à 
diversidade 

 
-O modo de vida 
das crianças em 

(EF01HI05) Identificar 
semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras atuais e de 
outras épocas e lugares. 

(EF01HI06) Conhecer as 
histórias da família e da escola 
e identificar o papel 
desempenhado por diferentes 
sujeitos em diferentes espaços. 

(EF01MA10) Descrever, após o 
reconhecimento e a explicitação 
de um padrão (ou regularidade), 
os elementos ausentes em 
sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou 
figuras. 

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

Atividade com uso de 
imagem para observação e 
comparação de lateralidade. 

 
Observar e identificar em 
imagens, brincadeiras 
tradicionais nas quais o uso 
do corpo é essencial para 
realizar a atividade. 

 
Identificar em ilustrações 
brincadeiras conhecidas, 
escolher uma e realizá-la 
junto com um adulto. 

 
Escrever palavras (escrita 
espontânea) em que a letra 
inicial seja vogal. 

 
Identificar, contar e registrar 
o número de vogais 
encontradas em cada 
palavra. 

 
Observação e comparação 
de imagens com 



 
    diferentes lugares. representem fonemas. 

 
(EF01LP03) Observar escritas 
convencionais, comparando-as 
ás suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e 
diferenças. 

EF01LP07) Identificar fonemas 
e sua representação por letras. 

brincadeiras em diferentes 
lugares do mundo. 

 
Recursos: Celular 
(Whatsapp), livro Ápis 
interdisciplinar, caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 
Integrada/ 
Interdisciplinar 

 
Análise 
linguística/sem 
iótica 

(Alfabetização) 

Oralidade 

Vida e 
evolução. 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo 

Mundo 
pessoal: meu 
lugar no 

 
- Construção do 
sistema alfabético 

 
-Corpo humano 

 
-Respeito à 
diversidade 

- Relato 
oral/Registro 
formal e informal 

- Situações de 
convívio em 
diferentes lugares 

- As diferentes 
formas de 

(EF01HI04) Identificar as 
diferenças entre os variados 
ambientes em que vive 
(doméstico, escolar e da 
comunidade), reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e 
das regras que os regem. 

(EF01HI02) Identificar a relação 
entre as suas histórias e as 
histórias de sua família e de sua 
comunidade. 

(EF01HI08) Reconhecer o 
significado das comemorações 
e festas escolares, 
diferenciando-as das datas 
festivas comemoradas no 

Vídeo sobre a cidade de 
Ribeirão pires 

Desenho sobre a 
interpretação do vídeo 

Recorte e colagem de letras 
formando o nome da cidade 

Questões respondidas 
oralmente contextualizadas 
com o vídeo 

Identificação de tipos de 
moradia 

Copiar uma estrofe do Hino 
de Ribeirão Pires, identificar 



 
   mundo. organização da 

família e da 
comunidade: os 
vínculos pessoais 
e as relações de 
amizade. 

âmbito familiar ou da 
comunidade. 

(EF01GE01) Descrever 
características observadas de 
seus lugares de vivência 
(moradia, escola, etc.) e 
identificar semelhanças e 
diferenças entre esses lugares. 

(F15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos 
gráficos.- 

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

(EF12LP03) Copiar textos 
breves, mantendo suas 
características e voltando para o 
texto sempre que tiver dúvidas 
sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, 
escrita das palavras e 
pontuação. 

e circular vogais 
 
Recursos: Internet, 
Youtube, celular 
(Whatsapp), caderno. 



 
  

2 AULAS 
 

ARTE 
 Contemporâneas, 
cultivando a 
percepção, o 
imaginário, a 
capacidade de 
simbolizar e o  
 
Repertório 
imagético.  
 
 

 
 Releitura e 
representação 
imagética de obra
do artista Joan Miró

 
 
(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e  
 
 

 - Livro didático,  
 - Caderno de desenho, 
 - Sulfite,  
 - Lápis de cor,  
 - Giz de cera,  
 - Borracha,  
 - Tinta guache 

 
6ª 

 
FERIADO- ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES 

 

  
 Avaliação da semana: A avaliação será por meio das devolutivas do aluno, com fotos das atividades e áudio,  O entendimento do 
conteúdo será avaliado pela correção das atividades realizadas e acompanhamento diário via grupo do WhatsApp e no particular. 

 


