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Dia da 

semana 
Data Disciplina Carga 

Horária 
Conteúdos Objetivos Referências 

 
 
Segunda -feira 

 
 
16/11/2020 

 
Português 
Português 

 
 

 
 

02h 
 

-Leitura e interpretação de texto. (EF12LP02). Ler, identificar e selecionar 
palavras frases do texto, com a mediação 
do professor, atribuindo sentido a sua 
leitura, para possibilitar a compreensão e 
a interpretação de texto.  

www.espacoprofessor.com 

 

 
Matemática 
Matemática 

 

 
02h 

 

- Noções de metade e divisão. 
- Números Naturais: pares e 
ímpares. 
 

* Utilizar noções de metade e dobro para 
resolver e elaborar problemas com 
suporte de imagens e material 
manipulável; 
* Diferenciar e utilizar os conceitos de 
número par e ímpar no contexto de jogos, 
brincadeiras e resolução de problemas. 

https://atividadesparaeducadores.blogs

pot.com/ 

https://amorensina.com.br/ 

 

 
 
 
 
 
 
Terça -feira 

 
 
 
 
 
 
17/11/2020 

 
História 
História 

 
 

 
 
02h 
 
 

- Data comemorativa 
Proclamação da República 
(vídeos e atividades pelo 
WhatsApp)  

* Dar um enfoque às datas cívicas; 
* Compreender porque comemoramos a 
Proclamação da República. 

https://www.educacaoetransformacao.c

om.br/projeto-proclamacao-da-

republica/ 

 
 

Matemática 
Matemática 

 
 
 
02 h 

- Números Naturais: representação, 
leitura e escrita por extenso. 
- Antecessor e sucessor. 

* Compreender o valor posicional dos 
algarismos em um número, 
estabelecendo as relações entre as 
ordens da unidade e da dezena; 
* Identificar o antecessor e sucessor dos 
números naturais até duas ordens em 
situações contextualizadas. 

https://atividadesparaeducadores.blogs

pot.com/ 

 

 
 
 
 
 
Quarta-feira 

 
 
 
 
 
18/11/2020 

 
 

Ciências 
Ciências 

 

 
 
02h 
 

- Ser humano como agente 

transformador do meio. 

 

(EF01CI01). Compreender a influência do 

ser humano como agente transformador 

do meio para atender suas necessidades, 

reconhecendo atitudes de cuidados para 

conservação do ambiente. 

https://i.pinimg.com/originals/d5/14/1d/d

5141d21ab64d30fe91e279dcd98dc33.jp

g 

 

Hora 
atividade 

 

02h    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Geografia 
Geografia 

 

 
 
02h 
 

- Retomada de conteúdo: 
Estações do ano. 
 

(EF01GE10). Descrever e identificar 
características de seus lugares de vivencia 
relacionadas ao ritmo da natureza, e as 

https://i.pinimg.com/originals/78/a0/20/7
8a020ec18a3ca2e20ecbdc74fa4690d.gi
f 
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Quinta-feira 

 
 
19/11/2020 

  
 

mudanças que estes acarretam no estilo 
de vida das pessoas e na paisagem. 

 
Português 
Português 

 
 
02h 

-Construção do sistema alfabético 

e da ortografia. 

(EF01LP07). Identificar fonemas e sua 
representação gráfica, como princípio 
básico para aquisição do código escrito. 

https://www.aarteensinareaprender 

 

 
 

Sexta-feira 20/11/2020 Hora 
atividade 

04h 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Segunda -feira 

 
 
 
 
 
 
 
23/11/2020 

 
 

Português 
Português 

 
 
02h 
 
 
 
 

-Categorização gráfica e funcional. (EF01LP08). Relacionar elementos 

sonoros (sílaba, fonemas, partes de 

palavras) com sua representação escrita, 

visando a apropriação do sistema 

alfabético, como meio de comunicação e 

de representação de ideias. 

https://atividadespedagogicas.net/2017/
08/atividades-com-a-letra-n.html 
 

 
 

Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

- Adição e subtração. 
- Reta numérica. 

* Resolver os fatos básicos com apoio de 
recursos (manipuláveis e digitais) e 
registros pictóricos; 
* Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para 
utilizá-la na ordenação dos números 
naturais. 

https://amorensina.com.br/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira 

 
 
 
 
 
 
 
24/11/2020 

 
História 
História 

 

02h 
 
 
 

- Data comemorativa 
Dia da Bandeira 
(vídeos e atividades pelo 
WhatsApp) 

* Estimular os alunos a demonstrarem o 
seu respeito pela Bandeira; 
* Associar a Bandeira com um símbolo 
que representa o Brasil entre outros; 
* Entender o significa das cores da 
Bandeira. 
 

https://www.educacaoetransformacao.c
om.br/ 
https://www.soescola.com/ 
 

 
Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

-Números no seu contexto diário. 

Ordem numérica, ordem crescente 

e decrescente, quantidades... 

 

*Contagens na rotina, e com matérias 

concretos, contagens ascendentes e 

descendentes, reconhecimento de 

números no contexto diário, indicação 

por ordem ou indicação de códigos para 

organização de informações. Utilizar 

números como indicador de quantidade 

ou de ordem em diferentes situações...  

https://miriamveiga.com.br/numerais/p

age/5/ 
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*Conhecer, reconhecer e utilizar 

corretamente o sistema de numeração 

decimal, caça palavras. 

 
 
 
 
 
Quarta-feira 

 
 
 
 
 
25/11/2020 

 
Ciências 
Ciências 

 
 
 

02h 
 

- Ser humano como agente 

transformador do meio. 

 

(EF01CI01). Compreender a influência do 
ser humano como agente transformador 
do meio para atender suas necessidades, 
reconhecendo atitudes de cuidados para 
conservação do ambiente. 

https://i.pinimg.com/originals/a8/ea/cc/a
8eacce71261f0a50c2ae2e9098d99ab.jp
g 
 

Hora 
atividade 

02h    

 
 
 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
 
 
26/11/2020 

Geografia 
Geografia 

 
 

02h 
 

- Retomada de conteúdo: 
Relação clima-moradia-
brincadeiras. 
 

(EF01GE10). Descrever e identificar 
características de seus lugares de 
vivencia relacionadas ao ritmo da 
natureza, e as mudanças que estes 
acarretam no estilo de vida das pessoas e 
na paisagem. 

https://i.pinimg.com/originals/8b/d1/99/8
bd1994aa01c882e26c27e6ebc7c216e.j
pg 
 

Português 
Português 

02h -Unidades fonológicas (consciência 

fonológica). 

(EF01LP09) (EF01LP13). Comparar 
palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas iniciais, 
mediais e finais, afim de compreender 
essa especificidade na formação de 
palavras. 

www.onlinecursosgratuitos/atividades/let

ra-n.com 

 

Sexta-feira 27/11/2010 Hora 
atividade 

04h 
 

   

 
 
Segunda -feira 

 
 
30/11/2020 

Português 
Português 

02h  
Segmentação de 
palavras/classificação de palavras 
por número de sílabas. 
 

(EF01LP12). Reconhecer, a separação 
das palavras, na escrita, por espaços em 
branco e segmentar adequadamente as 
palavras em sílabas, a fim de empregar 
corretamente a segmentação em suas 
produções. 

https://www.aarteensinareaprender 
 

Matemática 
Matemática 

02h Tabelas e gráficos 

* Numerais, sequência numérica 

*Problemas... 

 

 
 
 

Organizar dados em tabelas ou gráficos e 

saber ler e interpretar esses dados, 

desenvolver capacidades de investigação 

e sistematização dos dados estatísticos, 

com construção de diferentes métodos 

de resolução. 

Reconhecimento de números no 

contexto diário, identificar e escrever, 

quantidades, indicação por ordem ou 

https://miriamveiga.com.br/avaliacao-

matematica-natal/ 

https://www.mestredosaber.com.br/wp-
content/uploads/13-atividades-de-
matematica-1-ano.jpg 
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indicação de códigos para organização de 

informações. Utilizar números como 

indicador de quantidade ou de ordem em 

diferentes situações...  

 *Resolver situações problemas no campo 

da adição e subtração, reconhecer as 

propriedades da adição, realizar 

atividades com operações matemáticas, 

efetuar cálculos mentais e com materiais 

concretos. 
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ALUNO (A): ___________________________________________________        TURMA: 1º ANO 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 

REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 16/11/2020 À 30/11/2020 

 



 



 



 



 



 



 



 



   

   


