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Dia da semana  Data  Disciplina   Carga  

horária   

Conteúdos   Objetivos  Referências   

Segunda-feira  14/09/2020  Português   

Turma A e C   

Turma B e F  

08h  Auto ditado usando 

numerais.  

Caça palavras e 

forme frases.  

Palavras X com 

som de CH.  

Cruzadinha RR.  

Ampliar o vocabulário e 

escrever corretamente.  

  

Pinterest  

https://escolaeducacao.com.br/atividadesde-

portugues-1-ano/atividades-deportugues-1-ano-

ditado/  

https://onlinecursosgratuitos.com/100atividades-

de-portugues-do-2o-anoensino-fundamental-

para-imprimir/   

Terça-feira  15/09/2020  Português  

Turma A e C   

Turma B e F  

08h    

.  

Auto ditado usando 

numerais.  

Ampliar o vocabulário e 

escrever corretamente.  

    

Pinterest  

https://escolaeducacao.com.br/atividadesde-

portugues-1-ano/atividades-deportugues-1-ano-

ditado/  
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  Caça palavras e 

forme frases.  

Palavras X com som 

de CH.  

Cruzadinha RR.  

  https://onlinecursosgratuitos.com/100atividades-

de-portugues-do-2o-anoensino-fundamental-

para-imprimir/   

  

Quarta-feira  16/09/2020   Português   

Turma D e E  

Turma G e H  

  

08h     

 Auto ditado usando 

numerais.  

Caça palavras e 

forme frases.  

Palavras X com som 

de CH.  

Cruzadinha RR.  

  

Ampliar o vocabulário e 

escrever corretamente.  

  

Pinterest  

https://escolaeducacao.com.br/atividadesde-

portugues-1-ano/atividades-deportugues-1-ano-

ditado/  

https://onlinecursosgratuitos.com/100atividades-

de-portugues-do-2o-anoensino-fundamental-

para-imprimir/   
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Quinta-feira  17/09/2020  Português   

  

Turma D e E  

Turma G e H  

  

08h  Auto ditado usando 

numerais.  

Caça palavras e 

forme frases.  

Palavras X com som 

de CH.  

Cruzadinha RR.  

Ampliar o vocabulário e 

escrever corretamente.  

  

Pinterest  

https://escolaeducacao.com.br/atividadesde-

portugues-1-ano/atividades-deportugues-1-ano-

ditado/  

https://onlinecursosgratuitos.com/100atividades-

de-portugues-do-2o-anoensino-fundamental-

para-imprimir/   

  

Sexta-feira  18/09/2020  Hora atividade  

  

08h           
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Segunda-feira  21/09/2020      Descubra os 

numerais que estão 

no lugar dos símbolos 

e escreva.  

Complete a sequência 

dos números antecessor, 

sucessor ,resolva os fatos 

,ligue dezenas e unidades 

,adição e subtração.  

Texto o milharal circule 

palavras com al, el,il,ol,ul.  

Caça resultado adição.  

Subtrações com reserva.  

Desenvolver o raciocínio 

lógico.  

Promover a compressão  

Compreender as regras 

de numeração.  

  

 Pinterest  



:  

 

 

 

 

 

 

 

Terça-feira  22/09/2020  Matemática  

Português   

Turma A e C   

Turma B e F  

08h  Descubra os 

numerais que estão 

no lugar dos símbolos 

e escreva.  

Complete a sequência 

dos números  antecessor 

,sucessor ,resolva os 

fatos ,ligue dezenas e 

unidades ,adição e 

subtração.  

Caça resultado adição.  

Subtrações com reserva  

  

Desenvolver o raciocínio 

lógico.  

Promover a compressão  

Compreender as regras 

de numeração.  

  

Pinterest  

Quarta-feira  23/09/2020  Matemática  

Português   

Turma D e E  

Turma G e H  

08h  Descubra os 

numerais que estão 

no lugar dos símbolos 

e escreva.  

Desenvolver o raciocínio 

lógico.  

Promover a compressão  

Pinterest  
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Plano Quinzenal 14/09/2020 a 25/09/2020  

Turma: A,B, C ,D ,E ,F ,G ,H _______________        Professoras: ___Cleviane Dochvat  Terres  

  



:  

 

  

  

     Complete a sequência dos números  

antecessor ,sucessor ,resolva os fatos 

,ligue dezenas e unidades ,adição e 

subtração.  

Caça resultado adição.  

Subtrações com reserva  

Compreender as regras 

de numeração.  

  

 

Quinta-feira  24/09/2020  Matemática  

Português   

Turma D e E  

Turma G e H  

  

08h      

Descubra os numerais que estão 

no lugar dos símbolos e escreva.  

Complete a sequência dos números   

antecessor ,sucessor ,resolva os fatos 

,ligue dezenas e unidades ,adição e 

subtração.  

Caça resultado adição.  

Subtrações com reserva  

  

Desenvolver o raciocínio 

lógico.  

Promover a compressão  

Compreender as regras 

de numeração.  

   

Pinterest  

Sexta-feira  25/09/2020  Hora atividade  08h      

  

Pinterest  

  


