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Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 

1 Inglês  

Oralidade; -  

Escrita; -  

Números;  

Apresentação do vocabulário do alfabeto e 
numerais  em inglês  

Apresentação do vocabulário do alfabeto e 
numerais  em inglês.  Atividades diversificadas e 
vídeo aula explicativa. 
Alfabeto: RECORTE E COLE NO CADERNO EM 
ORDEM ALFABÉTICA. 
PINTE OS NUMERAIS CORRESPONDENTES: 

REVISÃO 2. Alfabeto e numerais 

2 

Língua Portuguesa 

 Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor e, mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior porte 
como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.) e 
crônicas. 

Língua Portuguesa 
Livro de Língua Portuguesa páginas 120 à 
124 
Leitura e interpretação de texto 
Narrativa de fatos e acontecimentos 
imaginários 
Interpretação de texto 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

2 

Matemática 

Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 
analógicos, duração de eventos 

e reconhecimento de relações 
entre unidades de medida de 

tempo 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e 
em relógios analógicos e reconhecer a 
relação entre hora e minutos e entre minuto 
e segundos. 

Matemática 
Lívro de matemática página 73 

O jogo do tempo 
Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

Grandezas e medidas 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Escuta atenta 

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

Língua Portuguesa 
Livro de Língua Portuguesa páginas 125 à 
126 
Outras linguagens  
Tecendo saberes 

Oralidade 
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Roda de histórias 

3 

Matemática 
Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um mesmo 
valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas. 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e 
em relógios analógicos e reconhecer a 
relação entre hora e minutos e entre minuto 
e segundos. 

Matemática 
Lívro de matemática página 74 a 76 

Dona Cidinha e o dinheiro 
Cédulas e moedas 

Grandezas e medidas 

4ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Formas de composição de 

narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e 
terceira pessoas. 

Livro de Língua Portuguesa páginas 127 à 
128 
Produção de texto 
 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Análise linguística/ 

semiótica 
(Ortografização) 

1 

Matemática 

Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um mesmo 

valor na utilização de 
diferentes cédulas e moedas. 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam a comparação e a 
equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 

Lívro de matemática página 79 a 80 

Dona Cidinha e o dinheiro 
Cédulas e moedas 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Grandezas e medidas 

2 Educação Física 

Ginástica Geral 
 
Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, 
explicando suas características e a importância desse 
patrimônio histórico-cultural na preservação das 
diferentes culturas. 

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e 

experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 

indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas 

na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis 

Através do ensino a distância; (WhatsApp, YouTube e Google Meet) 

Prática Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; 
Alongar, aquecer e Vivenciar com a Família, amigos ou 
individualmente   
Teórica:   Responder questões propostas 
Fixar os elementos teóricos na prática da atividade; CAPOEIRA 
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5ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Morfossintaxe 

(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos 
e sua função de atribuição de propriedades 
aos substantivos. 

Livro de Língua Portuguesa páginas 129 à 
132 
Língua: usos e reflexão 
A concordância entre as palavras na frase: 
gênero e número  

 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

3 

Matemática 

Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e 
esfera): reconhecimento, 

análise de características e 
planificações. 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo 
físico e nomear essas figuras. 
(EF03MA14) Descrever características de 
algumas figuras geométricas espaciais 
(prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas planificações 

Livro de matemática página 81 a 83 

Outros moldes 
Sabendo mais sobre o cubo 
Os desenhos de Paulo 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Geometria 

6ª feira 

2 Arte 

Artes Visuais 
EF15AR01. Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, 

LIVRO DIDÁTICO DE ARTE “ PROJETO PRESENTE 
ARTE “ 1- Fazer a leitura das páginas 18,19,20 e 
21 2- Responder na pág 18,19 e 20 . 3- Desenhar 
a máquina Voadora na pág 21. 

2 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais 
entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; 
s/ss;  o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona 
em final de palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n). 

Livro de Língua Portuguesa páginas 133 a 
134 
Língua: usos e reflexão 
A concordância entre as palavras na frase: 
gênero e número  
 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Análise linguística/ 

semiótica 
(Ortografização) 
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1 

Matemática 

Figuras geométricas planas 
(triângulo, quadrado, 

retângulo, trapézio e 
paralelogramo): 
reconhecimento e análise de 

características 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras 
planas (triângulo, quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelogramo) em relação a 
seus lados (quantidade, posições relativas 
e comprimento) e vértices. 

Matemática 
Lívro de matemática página 84 e 85 

Outros moldes 
Sabendo mais sobre o cubo 
Os desenhos de Paulo 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Grandezas e medidas 

Avaliação da semana: Oralidade, leitura, compreensão, interpretação e produção de texto. Sistema monetário, contagem cédulas e moedas. 
 


