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Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Professora: Daniela Vilela/Geni Nunes Turma: 1 ano 

Semana de: 31/05 a 02/06 Quantidade de aulas previstas: 25 horas aulas 

 

 
Duração hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteú
do 

 
                   
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
2ª 

4 aulas  
Português 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 
autônoma) 

 Compreensão em leitura EF12LP09) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

No livro de língua portuguesa página  
106  
Assim também aprendo.. 
Orientação por vídeo aula. 
Internet/WhatsApp - (Aula 
assíncrona) 

1 aula Inglês Review: 
 Fruits: apple, pear, cherry, 

blackberry, banana, lemon, 

Orange, watermelon, 

melon, papaya, pineapple, 

etc. 

 Oralidade; 
 Escrita; 
 Leitura; 
 Saber falar, ler e escrever os nomes de 
algumas frutas, em inglês; 
 Fixar o conteúdo relacionado às 
ilustrações. 

 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). 

 
 

3º 

5 aulas Português Leitura/Escuta 
compartilhada e 
autônoma  
 
Mundo pessoal: eu, meu 
grupo social e meu 
tempo 
 
 

 

 Compreensão em leitura 
A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos 
 

 EF12LP09) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

No livro língua portuguesa páginas 107 
(continuação). 
Leitura: Pintura 
Livro interdisciplinar página 38 
 leitura e interpretação de texto. 
Famílias  
Vídeo aula  
Internet/WhatsApp 
(Aula assíncrona) 



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

 
 
 
 

4ª 

5 aulas 
Português 

Leitura/Escuta 
compartilhada e 

autônoma  
 
Mundo pessoal: eu, meu 
grupo social e meu 
tempo 
 

 

 
Compreensão em leitura  
 
A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos 

EF12LP09) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
EF01HI06) Conhecer as histórias da 
família e da escola e identificar o papel 
desempenhado por diferentes sujeitos 
em diferentes espaços. 

No livro de língua portuguesa páginas 108 
Interpretação de texto 
Livro interdisciplinar páginas 39 
Famílias (continuação) 
Orientação por Vídeo aula. 
WhatsApp 

(Aula assíncrona) 

 
 
 
5ª 

    

 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 

6ª 
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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. 

AULAS SÍNCRONAS: o professor fica online no plantão de 
dúvidas no período das 13h ás 18h , e realiza os 
atendimentos referente as atividades enviadas para a 
plataforma 
. 

AULAS ASSÍNCRONAS: O professor 
permanece online no plantão de 
dúvidas no período das 13h as 18h, e 
realiza os atendimentos referente as 
atividades enviadas para a plataforma. 
Envio de atividades em PDF sem vídeo 
aula gravada. 
Não é necessário o aluno estar online 
neste momento. 
O aluno encaminha as devolutivas das 
atividades para correção e 
intervenção do professor sempre que 
necessário. Os encaminhamentos 
solicito por fotos ou áudios via 
WhatsApp. 
Realizo atendimentos individualizados 
de segunda à sexta-feira 

 

 


