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Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Professora: Daniela Vilela/Geni Nunes Turma: 1 ano 

Semana de: 06/09 a 10/09 Quantidade de aulas previstas: 25 horas aulas 
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4ª 

 5 aulas 
Português/ 
interdisciplinar   
  

Leitura/escuta 
compartilhada e 
autônoma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leitura/escuta 
compartilhado e 
autônoma  

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão em leitura  
 
 
 

(EF12LP04) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, listas, 
agendas, ca- lendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros géneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade.  
(EF12LP04) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, listas, 
agendas, ca- lendários, 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 a sua 
finalidade. 

No livro de língua portuguesa páginas 160 
Interpretação de texto  
Livro interdisciplinar 
página  61 
Leitura e interpretação  
Aula presencial/remota 
Orientação por Vídeo aula. 
WhatsApp 

(Aula assíncrona) 



 
 
 
 
 
5ª 

3 Aulas 
Português 

 
 
 
 
 
 

1 aulas 
matemática 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números 

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

(EF12LP06) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, dentre 
outros gênero do campo da vida cotidiana, 
que possam ser re- passados oralmente 
por meio de ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou 
aproximado , utilizando diferentes 
estratégias como o pareamento  e outros 
agrupamentos. 

No livro de língua portuguesa página 
162 leitura de recados   
Livro matemática página 
59   Adições  

Aula remota 
Orientação por Vídeo aula. 
WhatsApp 
(Aula assíncrona) 

  1 aula Educação Física Jogos e brincadeiras  (E103ET03) Identificar e selecionar fontes 
de informações para responder questões 
sobre natureza, seus fenômenos, sua 
conservação. 

Os alunos irão realizar deslocamento 
de um lado ao outro em zigue zague 
carregando e segurando uma bolinha 
entre os pés. 

 
 
 

6ª 

 

 
3 aulas matemática 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Números 

Leitura colaborativa e 
autônoma 
 
 
Contagem de rotina Contagem 
ascendente e descendente 
Recohecimento de números no 
contexto diário: indicação de 
quantidades, indicação de 
ordem ou indicação de código 
para a organização de 
informações. 

(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. 
(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 . 

Livro de língua portuguesa página 
162  leitura, 
 recado falado   
Livro de matemática página 
59  Contagem 
Aula remota 
Orientação por Vídeo aula. 

WhatsApp 
(Aula assíncrona) 
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 2 aulas Artes visuais Matrizes estéticas e culturais (EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

A proposta é que o aluno observe e identifique o 
significado de uma fachada e como o artista 
Alfredo Volpi se expressou utilizando formas 
geométricas e cores através da apreciação de 
obras do artista e vídeo sobre o pintor. 
 

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 

 

 


