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 ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE I 

 PROFESSORAS: Talita, Maristela, Alessandra, Valéria, Ingrid, Liliana, Lígia, 
Weslley e Mayra  

TURMA 1ºS ANOS A, B, C, D e E 

 
SEMANA DE:  10 a 14 de maio 

QUANTIDADE DE AULAS PREVISTAS: 25 AULAS 
SEMANAIS 

  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina/ 

Área 

Práticas de 
linguagem 

Objetos de 
conhecimento/ 

Conteúdo 

Habilidades Estratégias e recursos 

2ª 
4 AULAS 

 

Português / 

Matemática 

 

Análise 
linguística 
/semiótica 

Alfabetização. 

 

 

 

 

 

-Consciência fonológica. 
- Consciência fonêmica. 
-Traçado das letras 
consciência silábica 
Segmentação de palavras 
 

 

 

 

 

(EF01LP05) Reconhecer o 
sistema de escrita alfabética 
como representação dos 
sons da fala.             
(EF01LP06) Segmentar 
oralmente palavras em 
sílabas.            (EF01LP07) 
Identificar fonemas e sua 
representação por letras 
(EF01LP08) Relacionar 
elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de 
palavras) com sua 
representação escrita. 

(EF01MA17) Reconhecer e 
relacionar períodos do dia, 
dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, 

Português 

 Livro Ápis-Língua Portuguesa). 
 Pág.: 62 e 63. 
 Palavras em jogo 
 Leitura por pistas semânticas. 
 Traçado da letra b 
 Consciência fonêmica (circular a letra b 

nas palavras). 
 Caça palavras com banco de palavras. 
 Consciência silábica- Contar a 

quantidade de sílabas dentro de uma 
palavra. 

 Circular a palavra que tem mais 
sílabas. 
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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 calendários. 

 

 Matemática                                        
Nosso livro de matemática - Pág. 38 

 Escreve a data do respectivo dia. 

 Escrever os dias do mês de maio. 

 Fazer um desenho para ilustrar uma data 
importante deste mês. 

 
 Recursos: Internet, celular, livros didáticos 

(WhatsApp), Youtube. 

 1 AULA INGLÊS 

 

- Oralidade 
- Escrita 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Apresentação do 
vocabulário de “Animals – 
Farm Animals” 

- Aprendendo a identificar 
os animais típicos da 
fazenda; 
- Aprender a associar as 
palavras aprendidas com o 
idioma materno. 
 

- Atividades diversificadas e vídeo aula 
explicativa 
 

3ª 
5 AULAS 

 

PORTUGUÊS/ 
MATEMÁTICA 

Análise 
linguística 
/semiótica 

Alfabetização. 

 Grandezas e Medidas.  
 

 

 

 

-Consciência fonológica. 
- Consciência fonêmica. 
- Consciência silábica 

-Rimas e aliterações. 
Sistema monetário  
 

 

(EF01LP05) Reconhecer o 
sistema de escrita alfabética 
como representação dos 
sons da fala.             
(EF01LP06) Segmentar 
oralmente palavras em 
sílabas.            (EF01LP07) 
Identificar fonemas e sua 
representação por letras 
(EF01LP08) Relacionar 
elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de 
palavras) com sua 
representação escrita 

Português 

Português: Livro Ápis-Língua Portuguesa). 
 Pág. 64 
 Falar as palavras em voz alta e pintar a 

quantidade de sílabas. 
 Consciência fonêmica (pintar o nome 

da criança que começa com a letra B. 
 Circular o nome que não tem a letra B. 
 Copie o nome que você mais gostou. 
 Verificar a letra inicial, final, quantidade 

de letras e sílabas (personagens 
Turma da Mônica). 
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EF01LP13) Comparar 
palavras, identificando 
semelhanças e diferenças 
entre sons de sílabas 
iniciais, mediais e finais. 

EF01MA19) Reconhecer e 
relacionar valores de 
moedas e cédulas do 
sistema monetário brasileiro 
para resolver situações 
simples do cotidiano do 
estudante. 

 Matemática                                              
Nosso livro de matemática - Pág. 39 

 Sistema   monetário (moedas). 

 Vídeo: A história dos números. 

 https://www.youtube.com/watch?v=iZUP
PyxIN1Ar  

 Conhecer as moedas do nosso sistema 
monetário. 

 
Recursos: Internet, celular, livros didáticos 
(WhatsApp), Youtube. 

 

4º 5 AULAS 
Português/Inter
disciplinar-
Matemática 

Análise 
linguística 
/semiótica 

Alfabetização. 

    Geometria 

-Consciência fonológica. 
-Consciência fonêmica. 
-Traçado das letras - 
consciência silábica 

-Localização no espaço 

 

 

(EF01LP07) Identificar 
fonemas e sua 
representação por letras. 

(EF12LP07) Identificar e 
(re)produzir, em cantiga, 
quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e 
canções, rimas, aliterações, 
assonâncias, o ritmo de fala 
relacionado ao ritmo e à 
melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido. 

(EF01MA12) Descrever a 
localização de pessoas e de 
objetos no espaço segundo 
um dado ponto de 
referência, compreendendo 
que, para a utilização de 

Português 

 Livro Ápis-Língua Portuguesa). 
Pág. 65 

 Como a letra B era representada 
pelos antigos povos semíticos. 

 Lista de palavras com a letra B 
(aula Meet). 

 Trava- línguas :Batateiro. 

Interdisciplinar: 

 Direita e esquerda (localização 
espacial) 

Recursos: Internet, celular, livros didáticos 
(WhatsApp), Youtube. 
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termos que se referem à 
posição, como direita, 
esquerda, em cima, em 
baixo, é necessário 
explicitar-se o referencial. 

 

 
 

 

5ª 

 

 

 

 

3 AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português / 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Análise 
linguística 
/semiótica 

Alfabetização. 

 Grandezas Medidas.  
 

 

- Consciência fonológica. 
- Consciência fonêmica. 
- Consciência silábica. 

- Sistema monetário  
 

 

 

 

 

 

 

(EF01LP05) Reconhecer o 
sistema de escrita alfabética 
como representação dos 
sons da fala.                       
(EF01LP07) Identificar 
fonemas e sua 
representação por letras 
(EF01LP08) Relacionar 
elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de 
palavras) com sua 
representação escrita 

(EF01MA19) Reconhecer e 
relacionar valores de 
moedas e cédulas do 
sistema monetário brasileiro 
para resolver situações 
simples do cotidiano do 
estudante. 

 

Português. 

 Vídeo: som da letra c. 
https://www.youtube.com/watch
?v=Zg-R_wRp_9Y 

 Formação de sílabas letra c 

 Formação de palavras som inicial 
das sílabas. 

 

 Matemática                                              

 Sistema   monetário (cédulas). 

Recursos: Internet, celular, livros didáticos 
(WhatsApp), Youtube. 
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 2 AULAS ARTE 
 
Música; 
Artes Integradas. 
 

Contexto e Práticas; 
Patrimônio Cultural. 
 
Conteúdo: A origem do 
tambor – conto africano. 

(EF15AR13) Identificar e 
apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros 
de expressão musical, 
reconhecendo e analisando 
os usos e as funções da 
música em diversos 
contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida 
cotidiana. 
(EF15AR25) Conhecer e 
valorizar o patrimônio 
cultural, material e 
imaterial, de culturas 
diversas, em especial a 
brasileira, incluindo-se suas 
matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de 
diferentes épocas, 
favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes 
linguagens artísticas. 
 

Conhecer o conto africano “A origem do 
tambor”, e depois confeccionar um tambor 
com material reciclável. 

 

 

6ª 

3 AULAS 

 

Português/Inter
disciplinar-
Matemática 

Leitura /escuta 

(Compartilhada e 
autônoma). 
Análise 
linguística 
/semiótica 

Alfabetização 

 

 
 

- Leitura pelo professor (ou 
por um leitor mais 
experiente), em voz alta, de 
diversos textos literários 
que fazem parte do 
universo. 

-Diversidade Social (família, 
escola e comunidade) 
 

 

(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 

(EF01LP13) Comparar 
palavras, identificando 
semelhanças e diferenças 

Português. 

 Leitura pelo professor (A casa que 
Pedro fez). 

 Lista de palavras (Troca da letra 
inicial para formar novas palavras. 

Interdisciplinar 

Livro Ápis (interdisciplinar). Páginas: 22 e 
23. 



  PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO       
  ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  
  
 

  

 

 

entre sons de sílabas 
iniciais, mediais e finais. 

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

 Tipos de roupas usadas há anos. 

Recursos: Internet, celular, livros 
didáticos (WhatsApp), Youtube. 

. 2 AULAS 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

-Agilidade 

-Atenção 

 

-Explorar os movimentos do 
corpo correndo com as 
folhas de jornais através das 
folhas nos braços e 
nas pernas.  

-Depois posicionar 2 
folhas de jornal uma na 
frente da outra para cada 
pessoa. 

-A criança deverá andar 
sempre em cima das folhas, 
para ela se locomover ela 
precisará sempre 
movimentar a folha sem 
pisar no chão. 

(EF12EF01) Experimentar, 
fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 
regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças 
individuais de desempenho 
dos colegas. 

  

 

 

A atividade a ser realizada será a Corrida do 
Jornal, onde as crianças deverão se locomover 
de um ponto a outro somente pisando no 
jornal, colocando uma folha a frente da outra. 

Recursos: Jornal e marcadores da linha de 
chegada. 

 
Avaliação da semana: A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM A DEVOLUTIVA DOS ALUNOS ATRAVÉS DO EMAIL, ONDE SERÃO 
ANALISADAS AS ATIVIDADES ESCRITAS, ORAIS E PARTICIPAÇÃO, ASSIM COMO AS ATIVIDADES ONLINE DE INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 
ATRAVÉS DE OBSERVAÇÃO DE SEU DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO. 

 


