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Dia da 
semana 

Data Disciplina Carga 
Horária 

Conteúdos Objetivos Referências 

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira 

 
 
 
 
 
 
19/10/2020 

 
 
Português 
Português 
 

 
 
02h 
 
 
 

- Retomada de conteúdo: 
* Vogais 
* Encontro vocálicos 

* Distinguir as vogais das consoantes, a fim 
de compreender o alfabeto e perceber sua 
funcionalidade na escrita; 
* Identificar fonemas e sua representação 
gráfica; 

https://amorensina.com.br/atividades-

de-alfabetizacao-vogais-e-consoantes/ 

https://www.aprenderebrincar.com/ 

 
Matemática 
Matemática 

02h - Operações de adição e 
subtração. 
Números naturais: 
Agrupamentos: dezenas 

* Contar até 100 unidades utilizando 
agrupamentos de 10 em 10. 
*Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração, utilizando estratégias e forma de 
registros pessoais. 

www.educaçãoetransormaçaooficial.

blogspot.com.br 

 

 
 
 
 
 
 
Terça -feira 

 
 
 
 
 
 
20/10/2020 

História  
História 

02h 
 
 

- Trabalho, lazer e as relações 
sociais na comunidade. 
 

*Identificar diferentes formas de trabalho e 

sua importância. 

* Vídeos educativos e produção de 

desenhos, colagens, formação de frases. 

https://i.pinimg.com/originals/cc/aa/8

4/ccaa84418aa68bf458fc9d6ca9e9af

b5.jpg 

 
Matemática 
Matemática 

 
 
02 h 

- Operações de adição e 
subtração. 
Números naturais: 
Agrupamentos: dezenas 

* Contar até 100 unidades utilizando 
agrupamentos de 10 em 10. 
*Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração, utilizando estratégias e forma de 
registros pessoais. 

www.educaçãoetransormaçaooficial.

blogspot.com.br 

 

 
 
 
 
 
Quarta-feira 

 
 
 
 
 
21/10/2020 

 
Ciências 
Ciências 

 
 
02h 

Noções de sustentabilidade * Adquirir ações responsáveis em relação a 

conservação do meio ambiente: fazendo a 

separação correta dos lixos. 

* Vídeos educativos e produção de 

desenhos, colagens, formação de frases. 

http://atividadespedagogicas.net/2017/

10/atividades-sobre-reciclagem-do-

lixo.html/?amp 

Hora atividade 

 
02h    

 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
22/10/2020 

 
Geografia 
Geografia 
 

 
 
02h 
 

- Estações do ano * Reconhecer as características de cada estação; 
* Compreender os fenômenos da natureza. 

Vídeos educativos e produção de desenhos, 
colagens , formação de frases. 

http://www.conteudoseducar.com.br/ 
 

 
Português 
Português 

 
 
02h 

- Retomada de conteúdo: 
* Letra B. 
* Família silábica da letra B. 
* Leitura e escrita de palavras 
com B. 
 

* Identificar fonemas e sua representação 
gráfica; 
* Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita, visando à apropriação 
do sistema alfabético; 
* Segmentar palavras em sílabas, e 
perceber essa característica de composição 
dos vocábulos e utilizá-las adequadamente 
nas reescritas. 

https://pt.slideshare.net/Construindo/
ciranda-das-slabas 

https://soatividades.com/atividades-

com-a-letra-b-para-alfabetizacao/ 

Sexta-feira 23/10/2020 Hora atividade 04h 
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Segunda -feira 

 
 
 
 
 
 
26/10/2020 

 
 
Português 
Português 
 

 
 
02h 
 
 
 
 

- Retomada de conteúdo: 
* Letra L. 
* Família silábica da letra L. 
* Leitura e escrita de palavras 
com L. 

* Escrever, palavras usando letras/grafemas 
que representem fonemas, para que se 
efetive a compreensão dessa relação; 
* Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
de forma a perceber semelhanças e 
diferenças. 
* Ler, palavras novas com precisão na 
decodificação. 

https://pt.slideshare.net/Construindo/
ciranda-das-slabas 
https://misturadealegria.blogspot.com
/ 
 

 
 
Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

- Operações de adição e 
subtração. 
Números naturais: 
Agrupamentos: dezenas 

* Contar até 100 unidades utilizando 
agrupamentos de 10 em 10. 
*Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração, utilizando estratégias e forma de 
registros pessoais. 

www.educaçãoetransormaçaooficial.

blogspot.com.br 

 

Terça-feira 27/10/2020  
História  
História 
 

02h 
 
 
 

- Trabalho, lazer e as relações 
sociais na comunidade. 
 

*Identificar diferentes formas de trabalho e 

sua importância. 

* Vídeos educativos e produção de 
desenhos, colagens , formação de frases. 

https://i.pinimg.com/originals/cc/aa/8
4/ccaa84418aa68bf458fc9d6ca9e9af
b5.jpg 

 
Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

- Operações de adição e 
subtração. 
Números naturais: 
Agrupamentos: dezenas 

* Contar até 100 unidades utilizando 
agrupamentos de 10 em 10. 
*Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração, utilizando estratégias e forma de 
registros pessoais. 

www.educaçãoetransormaçaooficial.

blogspot.com.br 

 

 
 
Quarta-feira 

 
 
28/10/2020 

 
Ciências 
Ciências 

02h 
 

- Materiais que são feitos os 
objetos de uso cotidiano: 
papel, vidro, madeira, metal, 
plástico, entre outros. 

*Reconhecer os materiais (madeira, ferro, 
vidro, papel, plástico, entre outros) que 
compõe os objetos de uso cotidiano. 
* Vídeos educativos e produção de 
desenhos, colagens , formação de frases. 

https://novaescola.org.br/plano-de-
aula/226/diversidade-de-mteriais 

Hora atividade 02h 
 

   

 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
29/10/2020 

Geografia 
Geografia 
 
 

02h 
02h 

- Estações do ano * Reconhecer as características de cada estação; 
* Compreender os fenômenos da natureza. 

Vídeos educativos e produção de desenhos, 
colagens , formação de frases. 

http://www.conteudoseducar.com.br/ 
 

Português 
Português 

 - Leitura e interpretação de 
texto. 
- Vídeo aula pelo WhatsApp. 
- Aplicação de sondagem pelo   
WhatsApp. 

* Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva; 
*Ler, palavras novas com precisão na 
decodificação, adquirindo progressivamente 
fluência na leitura de palavras e textos de 
diferentes gêneros discursivos; 
* Reconhecer que textos são lidos e escritos 
da esquerda para a direita e de cima para 
baixo da página. 

https://br.pinterest.com/pin/322851867

023850906/ 

https://amorensina.com.br/ 
 

Sexta-feira 30/10/2010 Hora 
atividade 

04h 
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