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Dia da 

semana 
Data Disciplina Carga 

Horária 
Conteúdos Objetivos Referências 

 
 
 
 
 
 
Terça -feira 

 
 
 
 
 
 
03/11/2020 

História  
História 
 
 
 

02h 
 
 
 
 

- Retomada de conteúdo: 
Sociabilidades no ambiente 
doméstico, escolar e 
comunitário. 

* Identificar as diferenças entre os variados 
ambientes em que vive (doméstico, escolar e 
da comunidade) reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e das regras que 
os regem, diferenciando o público do privado. 

https://www.youtube.com/watch?v=10U

m-fJTGZI 

 

 
 
Matemática 
Matemática 

 
 
 
02 h 

- Conceitos matemáticos 
- Numeral e quantidade 
- Conjuntos 
- Gráfico 

* Trabalhar os conceitos matemáticos e 
desenvolver a lateralidade; 
* Representar as quantidades por meio de 
algarismos; 
* Contar os elementos de um conjunto 
estabelecendo a relação entre a quantidade e 
o número natural que o representa; 
* Ler e compreender dados expressos em 
gráficos de colunas simples. 

https://alfaids.org/atividades-educativas-de-

matematica-do-1o-ano-numeral-calculo-e-

lateralidade/ 

https://alfakids.org/atividades-dematematica-

lateralidade-e-conceitos-matematicos/ 

 

 
 
 
 
 
Quarta-feira 

 
 
 
 
 
04/11/2020 

 
 
Ciências 
Ciências 
 

 
 
02h 
 

- Retomada de conteúdo: 

Características dos materiais 

presentes em objetos de uso 

cotidiano 

• Matéria-prima do que 

são feitos; 

• Consumo consciente;  

• Descarte adequado dos 

materiais. 

* Comparar características de diferentes 

materiais presentes em objetos de uso 

cotidiano, identificando sua origem, os modos 

como são descartados e como podem ser 

usados de forma mais consciente; 

* Investigar, por meio dos órgãos dos sentidos, 

as características dos materiais (cor, odor, 

textura, forma, entre outros) utilizados no 

cotidiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=C5E

y1R_G5mA 

 

Hora atividade 

  
02h    

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
05/11/2020 

 
Geografia 
Geografia 
 
 

 
 
02h 
 
 
 

- Retomada de conteúdo: 
Espaço público de uso 
coletivo e seus diferentes 
usos. 

* Identificar e relatar semelhanças e diferenças 
de usos do espaço público (praças, parques, 
complexos esportivos) para o lazer e diferentes 
manifestações sociais, artísticas, culturais e 
desportivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTqw
bNC2CxY 
 

 
Português 
Português 

 
 
02h 

- Escrita e formação de 

palavras. 

- Leitura e interpretação do 

texto: O sapo e pato. 

- Atividades sobre o texto. 

- Leitura e cópia de palavras 

com a letra P inicial. 

* Observar escritas convencionais, 

comparando-as às suas produções escritas, 

de forma a perceber semelhanças e 

diferenças; 

* Identificar e compreender os sons inicial e 

final; 

https://co.pinterest.com/pin/5576723663

63521076/?nic_v2=1aaIUOkhI 

https://br.pinterest.com/liliane_pedagog/l

ingua-portuguesa-2-ano/ 

https://pin.it/1GIIvW2 
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 * Identificar e compreender a escrita das 

palavras assim fazendo as comparações dos 

sons e a forma da escrita; 

* Ler e interpretar, identificar os personagens e 

suas funções no texto, reconhecer que textos 

são lidos e escritos da esquerda para a direita 

e de cima para baixo da página. 

 

 

Sexta-feira 06/11/2020     Hora 
atividade 

04h 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda -feira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/11/2020 

 
 
Português 
Português 
 

 
 
02h 
 
 
 
 

- Gênero textual parlenda. 

- Escrita espontânea com 

coerência e coesão. 

 

* Ler e interpretar diferentes gêneros textuais 

sendo ele o de parlenda; 

* Identificar os personagens e suas funções no 

texto, compreendendo que o gênero tem a 

função de informar o leitor sobre algo; 

* Reconhecer que textos são lidos e escritos 

da esquerda para a direita e de cima para 

baixo da página; 

* Observar escritas convencionais, 

comparando-as às suas produções escritas, 

de forma a perceber semelhanças e 

diferenças e nisso perceber que o texto deve 

ter um sentido, não ter palavras repetidas, não 

fugir do assunto abordado, relacionar o que ler 

e escrever uma resposta coerente; 

* Ler, palavras novas com precisão na 

decodificação; 

* Escrever palavras através de acróstico, 

assim praticando a escrita. 

https://br.pinterest.com/pin/7655416366

30838579/?nic_v2=1aaIUOkhI 

 
https://br.pinterest.com/liliane_pedagog/l

ingua-portuguesa-2-ano/ 

https://pin.it/1GIIvW2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

- Sistema de numeração 

decimal: Números Naturais. 

 

* Contar e registrar de maneira sequencial 
números do 1 ao 50, reconhecendo como 
indicadores de quantidade, ordem de medida 
e de código de identificação em diferentes 
situações cotidiana. 
* Contar a quantidade de objetos de coleções 
até 50 unidades e apresentar o resultado por 
meio de registros. 

https://i.pinimg.com/originals/6b/bf/34/6b

bf3402a69d5e221b8aed8e98f66675.pn

g 

https://i.pinimg.com/originals/e9/e2/17/e

9e217d28386c9a2983f8791321e498f.jp

g 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
História  
História 
 

02h 
 
 
 

- Retomada de conteúdo: 
Sociabilidades no ambiente 
doméstico, escolar e 
comunitário. 

* * Identificar as diferenças entre os variados 
ambientes em que vive (doméstico, escolar e 
da comunidade) reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e das regras que 
os regem, diferenciando o público do privado. 
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Terça-feira 

 
 
10/11/2020 

 
Matemática 
Matemática 

 
 
02h 

- Valor posicional de 
Números Naturais: unidades 
e dezenas. 
- Estratégias pessoais de 

cálculo: adição e subtração. 

 

* Compreender o valor posicional dos 
algarismos em um número, estabelecendo as 
relações entre as ordens da unidade e da 
dezena. 
* Construir fatos básicos da adição e utilizá-los 

em procedimentos de cálculo para resolver 

problemas no contexto de jogos e 

brincadeiras, com apoio de recursos 

(manipuláveis e digitais) e registros pictóricos. 

https://i.pinimg.com/originals/d2/cd/d8/d

2cdd8b5a0991ac6bc330d6a8dcd8b92.j

pg 

https://alfakids.org/wp-

content/uploads/2019/02/Atividades-

educativas-de-matem%C3%A1tica-

n%C3%BAmeros-naturais-quantidade-

contagem-lateralidade-dezenas1.png 

 

 
 
 
 
 
Quarta-feira 

 
 
 
 
 
11/11/2020 

 
Ciências 
Ciências 
 
 
 

02h 
 

- Retomada de conteúdo: 
Características dos materiais 

presentes em objetos de uso 

cotidiano 

• Matéria-prima do que 

são feitos; 

• Consumo consciente;  

Descarte adequado dos 
materiais. 

* Comparar características de diferentes 

materiais presentes em objetos de uso 

cotidiano, identificando sua origem, os modos 

como são descartados e como podem ser 

usados de forma mais consciente; 

* Investigar, por meio dos órgãos dos sentidos, 
as características dos materiais (cor, odor, 
textura, forma, entre outros) utilizados no 
cotidiano. 

 

Hora 
atividade 

02h    

 
 
 
 
 
Quinta-feira 

 
 
 
 
 
12/11/2020 

Geografia 
Geografia 
 
 

02h 
02h 

- Retomada de conteúdo: 
Espaço público de uso 
coletivo e seus diferentes 
usos. 

* Identificar e relatar semelhanças e diferenças 
de usos do espaço público (praças, parques, 
complexos esportivos) para o lazer e 
diferentes manifestações sociais, artísticas, 
culturais e desportivas. 

 

Português 
Português 

 - Escrita e formação de 

palavras. 

- Separação de sílabas. 

- Auto ditado. 

- Frases. 

* Observar escritas convencionais, 

comparando-as às suas produções escritas, 

de forma a perceber semelhanças e 

diferenças. 

* Identificar e compreender os sons e escrever 

as palavras, separando em sílabas; 

* Identificar e compreender a escrita das 

palavras assim fazendo as comparações dos 

sons e a forma da escrita. 

* Escrever corretamente, utilizando de 

grafemas para representar os fonemas. 

* Ler com fluência. 

 

 
https://co.pinterest.com/pin/5576723663

63521076/?nic_v2=1aaIUOkhI 

 

Sexta-feira 13/11/2010 Hora 
atividade 

04h 
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