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Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 

Habilidades 
 

Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 

2ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 

Português/ 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números de até três 
ordens pela compreensão 
de características do 
sistema de numeração 
decimal (valor posicional e 
papel do zero). 
Construção de fatos 
fundamentais da adição e 
da subtração. 

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de 
estratégias diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado da 
contagem desses objetos (até 1000 unidades). 

 
 

 
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 

Realizar a contagem e soma de 
objetos variados. 
Identificar, interpretar e 
Registrar os elementos que se pede. 

 1 aula 
Inglês 

Inglês Fruits: apple, orange, 
banana, pear, strawberry, 
cherry, papaya, coconut, 
mango, lemon, pineapple, 
grapes, watermelon, 
melon, clementine, peach; 

Oralidade; 
Escrita; 
Saber reconhecer os nomes das “fruits” em 

inglês; 
Fixar o conteúdo relacionado às figuras; 
Fixar oralmente os nomes das “fruits” (frutas), 

em inglês. 

Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; 
Exercícios de fixação do conteúdo 

para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma em sala 
online (via WhatsApp); 
Atividade que desenvolva 

a criatividade e 
participação; Internet (links 
de vídeos 
explicativos). 
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3ª 

5 aulas Matemática Construção de fatos 
fundamentais da adição e 
da subtração. 
Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de 
até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 
pessoais. 

Realizar contagem, 
interpretação e soma dos 
elementos citados. 
Realizar leitura e soma para a 
Resolução de problemas simples. 

 
 
 
 
 
 

 
4ª 

5 aulas Matemática Construção de fatos 
fundamentais da adição e 
da subtração. 
Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar). 
Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números de até três 
ordens pela compreensão 
de características do 
sistema de numeração 
decimal (valor posicional e 
papel do zero) 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de 
até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 
pessoais. 
(EF02MA01) Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). 

Realizar interpretação e soma dos 
elementos citados. 
Deverá realizar os comandos para 

Aprender como usa a calculadora. 

 
 
 
 
 
 

 
5ª 

3 aulas Português Compreensão em leitura 
Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor ou já 
com certa autonomia, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções 
de montagem (digitais ou impressos), 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. 

Realizar o recorte, interpretação e 
registro dos elementos citados. 
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    (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias). 

 

2 aulas 
Ed. Física 

Educação Física Esportes (EF12EF06) Discutir a importância da observação 
das normas e das regras dos esportes de marca e 
de precisão para assegurar a integridade própria 
e as dos demais participantes. 

Propiciar aos alunos possibilidades 
em vivências na modalidade 
desportiva do atletismo, 
melhorando as noções 
multiespaciais, esquema corporal, 
força e equilíbrio. 

6ª 
3 aulas 

 

2 aulas  

 

 Português\ 

 

Artes Visuais 

  

Materialidades 
Matrizes estéticas e 
culturais 
 

 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de 
expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia 
etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e 
não convencionais. 

 Complete as palavras com as vogais 
faltantes referente a páscoa. 
Nessa atividade o aluno irá trabalhar a 
técnica do mosaico utilizando material 
reciclável. 
 Desenvolver a capacidade de 
coordenação motora, habilidade 
manual, o senso estético e 
motricidade manual. 

Avaliação da semana: A avaliação será diagnóstica e processual, por meio de observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, dos 
grupos, das brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças 
(sondagens, relatórios, fotografias, vídeos, desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. 

 


