
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de aula semanal 1º ano  

20 à 24 de abril de 2020 

Segunda – feira (20/04): 

Vamos iniciar mais uma semana de aula acompanhando nosso quadro 
de horário. A 1ª aula de hoje será de Língua Portuguesa e o conteúdo é: 
Lançamento da letra D – d. 

A Professora dividiu a nossa rotina em partes para que a sua família 
consiga te ajudar a realizar com bom desempenho as atividades. 

1º momento: Vamos assistir um vídeo chamado: “Aprenda a letra D com 
a o dinossauro Davi | Abecedário” que nos mostra como escrever a 
letrinha D-d . 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=3hwdAFnWBPc 

2º momento: Agora vamos treinar a letra através de uma colagem, onde 
seu responsável irá em uma folha de ofício, fazer a letra D cursiva 
maiúscula e minúscula, e você irá picar papeis e colar em cima da letra 
que seu responsável fez. 

 

 

 

3º momento: Hora de conhecer a família da letra que estamos 
estudando, para isso, vamos assistir esse vídeo bem legal “DA DE DI DO 
DU - Crianças inteligentes - A E I O U” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=iXMzflGcHkA 

4º momento: Em seguida, você irá contornar a mão do seu responsável 
em uma folha. Após, em cada Dedo, você deverá escrever as silabas 
que conhecemos no vídeo.  

 

 

 

 

5º momento:  Chegou o momento de praticar essas sílabas, realizando 
as atividades. 

 

 

 

 

 

5º momento: Aula de Ciências com o conteúdo: Os Animais. 

Assista com a sua família o seguinte vídeo: “Animais mamíferos para 

crianças - Animais vertebrados - Ciências para crianças”  
 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ   
 

Que vídeo legal não é mesmo? Nele podemos conhecer sobre os animais 

mamíferos. Agora vamos exercitar o que acabamos de aprender 

realizando as atividades do livro. 

 LIVRO: Págs.: 354 ATÉ 357 

6º momento: Agora vamos criar? Com ajuda da sua família, e usando 

uma folha de ofício, uma dobradura de um gato. Você irá confeccionar 

conforme mostra a imagem abaixo; depois irá decorar, colorir, colar na 

folhinha, e responder as questões solicitadas. Capriche! Você deverá 

entregar depois junto com as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Por hoje terminamos a nossa aula meus amores! Faça com atenção e 
capricho! Lembre-se que a tia Jéssika e Camilla estão morrendo de 
saudades. Logo, logo estaremos de volta. 

 

 

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


  

Quarta – feira (22/04): 

Vamos iniciar mais um dia acompanhando o nosso quadro de horário. A 
nossa 1ª aula de hoje será de Língua Portuguesa e o conteúdo é: Fixação  
da consoante  D – d. 

A nossa rotina está por partes para que a sua família consiga te ajudar 
a realizar com bom desenvolvimento as atividades propostas. 

1º momento: Vamos assistir e dançar com o vídeo: “A Dança do 

Dinossauro - Turminha do Tio Marcelo - Coreografia | FitDance Kids” em 

seguida vamos criar o nosso dinossauro da letra D – d. 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=zf_yJCbtwho&t=9s 

2º momento: Agora vamos fazer atividade de colagem, onde você vai 
construir o seu próprio dinossauro e depois colar na folha de atividade 
do dia. Você deverá colorir, recortar e colar formando o dinossauro. Veja 
como é bem legal: 

 

3º momento: Hora de praticar a letrinha D e sua família silábica - DA DE 
DI DO DU. 

Livro de Língua Portuguesa 38 até 40 

4º momento: Em seguida, você irá confeccionar junto com a sua família 
um dado com a família silábica da letra d, nele você vai construir uma 
lista de palavras conforme for jogando o dado. Afinal, aprender 
brincando é muito mais legal! Veja só: 

 

 

 

 

5º momento: Aula de Matemática com o conteúdo: Unidade e Dezena 

“Assista com a sua família o seguinte vídeo: “DEZENA E UNIDADE”  
 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=GZsNszNbh60 
 

Esse vídeo é bem explicativo para que você entenda junto com a sua 

família. Nele podemos aprender a contar e identificar quando 

chamamos de dezena e quando chamamos de unidade. Agora vamos 

realizar a atividade da folhinha. 

 

E por hoje terminamos a nossa aula querida criança! Faça com 
dedicação sei que você pode brilhar muito! E lembre-se tudo isso vai 
passar e logo, logo estaremos de volta a nossa escola, a nossa sala e a 
nossa rotina. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zf_yJCbtwho&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=GZsNszNbh60


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta – feira (24/04): 

Chegou a sexta–feira e com ela atividades para ajudar no 
desenvolvimento da nossa aprendizagem 

1º momento: Junto com a sua família separe diversos materiais que você 

tem em casa como pedrinhas, tampinhas de garrafa, brinquedos ou 

outros que te possibilitem realizar contagem. Organize esses materiais em 

conjuntos de unidade e dezena. Afinal aprender brincando é muito 

divertido! 

2º momento: Agora vamos fazer atividade do nosso livro de Matemática 
para fixar o conteúdo e praticar o que estamos aprendo. Capriche! 
Tenho certeza que você é fera. 

 Livro de matemática 210,211,2012 e 213 (Unidade e Dezena ) 

3º momento: Hora da nossa aula de Ensino Religioso. E para começar eu 

te convido junto com a sua família a assistir o vídeo: “ ESTOU ALEGRE - 

3PALAVRINHAS - VOLUME 1” 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=zB2lFJIhwRo&list=PLzfh45c3hpAXZ5

wAlh6_2zFOa3ibjltx8 

4º momento: Em seguida, você irá confeccionar um desenho onde 
mostre a sua alegria. Nesse tempo de quarentena qual tem sido a sua 
alegria? Como você está transmitindo essa alegria de Cristo. Relate isso 
através de um belo desenho com pintura. 

 

 

 

 

5º momento: Vamos brincar de quebra cabeça? Brincar é sempre muito 

bom! E brincar e descobrir uma mensagem especial que Deus nos envia 

é melhor ainda. Com ajuda da sua família pinte cada peça de uma cor 

e depois divirta-se com sua família brincando. 

 

 

 

 

 

 
 

6º momento: Agora certos e revigorados dessa alegria que Cristo nos dá 

todos os dias da nossa vida, vamos realizar a atividade proposta da 

folhinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E hoje finalizamos a nossa semana de aula querida criança! Tenha um fim 
de semana de muita paz, alegria e amor. Que o anjinho da guarda te 
proteja e te guie. Um grande beijo! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zB2lFJIhwRo&list=PLzfh45c3hpAXZ5wAlh6_2zFOa3ibjltx8
https://www.youtube.com/watch?v=zB2lFJIhwRo&list=PLzfh45c3hpAXZ5wAlh6_2zFOa3ibjltx8

