
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Segunda – feira (04/05): 

Vamos iniciar a nossa 1ª semana de aula do mês de maio.  

1º momento: seguindo o nosso quadro de horário vamos realizar a 
atividade de Língua Portuguesa. Vamos assistir um vídeo que 
trabalha o padrão silábico da letra F. 

Link do YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9mRUo0e79L4 

Nome do vídeo  Família Silábica Letra F - fa fe fi fo fu fão - Educação 

Infantil # 

 Atividade do livro  68 a 70. 

2º momento: agora que você já assistiu ao vídeo, já realizou a 
atividade do livro didático, chegou a hora de recortar, colar, 
pintar e formar o padrão silábico da letra F com figuras que iniciam 
com o som da letra estudada.  

Monte em seu caderno com muito capricho e dedicação! 

 

 

 

 

 

3º momento: a partir de agora daremos início a nossa aula de Ciências 
com o conteúdo corpo dos animais. 

Assista uma música sobre os animais, em seguida realize a atividade 
proposta. 

Link do YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=JLjEVvpIZ1o&t=62s 

Nome da músicaQuem Ama os Animais - Yasmin Verissimo (Reenvio) 

4º momento: vamos realizar atividade da folhinha com ajuda do seu 

responsável, fique atento a leitura que ele irá fazer para você. Capriche 

na atividade! 

 

5º momento: finalizamos a nossa aula por aqui espero que tenha gostado, 

aprendido um pouco mais e tenha matado saudades da nossa escola 

por meio das atividades. Um grande beijo e fique na paz. 

Plano de aula semanal 1º ano 

 04 até 08 de maio de 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mRUo0e79L4
https://www.youtube.com/watch?v=JLjEVvpIZ1o&t=62s


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Terça – feira (05/05): 

Vamos iniciar nossa aula de hoje com a disciplina de Matemática sobre 

Números vizinhos. 

1º momento: vocês provavelmente têm as pessoas que moram ao lado 

da sua casa, que são os seus vizinhos. Os números, assim como vocês, 

também têm vizinhos. Que saber mais sobre isso? Então vamos assistir 

com atenção este vídeo “Aula sobre Números Vizinhos” 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HEpVzwrEm5w 

2º momento: agora que você aprendeu sobre o que são números 

vizinhos, vamos realizar uma brincadeira chamada “Quem mora ao 

lado?” junto com sua família. Onde vocês precisarão de alguns pedaços 

de papelão, ou de folhas de ofício cortados na horizontal. Em seguida, 

terão que dividir os mesmos em 3 partes, seu responsável irá colocar um 

número que poderá ter escrito na tampa de uma garrafa, ou em 

pedaços de papeis. (vai de acordo com o material que você tem em 

casa). Em seguida você terá que completar os espaços vazios com os 

seus respectivos vizinhos; falando quem são, ou escrevendo em um 

pedaço de papel para completar a sentença. 

 

 

 

 

 

3º momento: e então, se divertiu com sua família? Deu para assimilar 

bem nosso assunto de hoje? Agora chegou a hora de você praticar 

realizando as atividades. 

  LIVRO: Pág.: 205 

 

 

 

 

 

 

4º momento: chegou o momento da nossa aula de História, sobre as 
Datas Comemorativas que já trabalhamos. 

Em nossas aulas já estudamos sobre a Páscoa; o dia do livro e o dia do 
índio. Vamos agora revisar esses conteúdos realizando as atividades do 
livro de História.  

 LIVRO: Págs.: 314 A 316. 

5º momento: finalizamos mais uma aula meus amores. Espero que tenha 
conseguido acompanhar tudo bem direitinho. Tenha um dia abençoado. 
Até amanhã. 

 

Quarta – feira (06/05): 

Hoje nós vamos conhecer uma nova letrinha, e a sua família silábica. A 

letra do dia é G- g 

1º momento: para iniciar vamos assistir ao vídeo “LETRA G: GA - GO - GU 
| (MÉTODO FÔNICO | ALFABETIZAÇÃO) CHUVA DE VERÃO” 

YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=CVEMd9zkt2g 

2º momento: agora que você conheceu a família silábica da letra G. 

Vamos brincar de “Onde estar meu par”. Com ajuda do seu responsável, 

procure o pedacinho de cada palavrinha, recorte e cole na folha.  

 

 

 

 

 

 

3º momento: Chegou a hora da nossa atividade. Com auxílio da sua 

família realize as atividades do livro de Língua Portuguesa. 

 LIVRO: Págs.: 62 à 64. 



                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º momento: chegou o momento da nossa aula de Ciências, e 
continuaremos falando sobre os animais, sobre o corpo deles. Sabemos 
que existem animais com o corpo coberto de pelos, escamas, placas 
duras, etc. Vamos existir esse vídeo: “Ciências- Corpo dos animais” a 
partir de 3 minutos e 10 segundos até os 7 minutos e 50 segundos 

5º momento: agora se você tem algum animal, vá até ele; ou até a 
janela da sua casa olhar outros animais, e observe o tipo de corpo que 
ele tem. 

Feito isso, hora de realizar a atividade do livro de Ciências.  

 LIVRO: Pág.: 360 

6º momento: Finalizamos mais uma aula turma. Espero que vocês tenham 
realizado o que preparamos com muito entusiasmo e capricho.  Um 
grande beijo e até amanhã. 

 

Quinta – feira (07/05): 

Em nossa aula de hoje vamos iniciar com a disciplina de Matemática 

com um conteúdo Família do número 50. 

1º momento: vamos assistir o vídeo que se chama “Número Canção 1 a 

50 | Aprender números | Numbers Song 1 to 50” 

 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=lSzs6suD7uI 

 

2º momento:  agora vamos praticar o que vimos no vídeo, mas apenas 

com os números da família do 50 (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59). Será 

assim: seu responsável fará 10   pedaços de papeis em formato de 

quadrado, e em cada um você escreva os números do 50 ao 59. Em 

seguida irá organizá-los no chão, em ordem, como se fosse uma fila. 

Após seu responsável dirá o nome de um desses números e você pulará 

em cima do número pedido. Depois, revisando o que estudamos, 

números vizinhos (antecessor e sucessor), o responsável perguntará 

quem é o antecessor e o sucessor do número que ele pediu, você 

responderá pulando em cima do número novamente.  

 

 

 

4º momento:  Vamos agora conhecer uma das obras de um grande 

 

 

 

 

 

 

3º momento: vamos exercitar realizando as atividades a seguir: 

 

 LIVRO: Pág.: 243. 
 
 
 
 

4º momento: chegou o momento da nossa aula de Arte, conteúdo Dia 
das mães. 

E o Bita tem um recadinho para vocês e suas mamães, vem ver. 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=_9EtOUoELtk -  Mundo 
Bita - Recadinho para Mamãe 

Muito legal o vídeo que acabamos de assistir né. A pessoa que cuida de 
nós tem um valor imensurável em nossa vida. Aproveite esse momento 
aconchegante e diga coisas boas para essa pessoa que cuida de você, 
palavras que estiverem dentro do seu coração. 

5º momento: agora pegue seu livro coloque na página 318, e produza 
um lindo cartão para sua mãe, afinal o dia das mães está chegando, e 
ela merece esse carinho seu. Capriche! Use sua criatividade e arrase. 

 LIVRO: Pág.: 318. 
 

6º momento: que tal agora você e seu responsável fazerem algo que 
gostem juntos, terem um momento especial só de vocês. Pode ser uma 
receita; um desenho juntos; uma brincadeira; uma contação de história. 
Realizem o que vocês mais gostam. 

7º momento: E por hoje é só turminha! Tenham um lindo dia! 

https://www.youtube.com/watch?v=lSzs6suD7uI
https://www.youtube.com/watch?v=_9EtOUoELtk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta – feira (08/05): 

Em nossa aula de hoje vamos iniciar com a disciplina de geografia. 

1º momento:  agora vamos assistir u, vídeo para explicar um pouco mais 
sobre o porquê existe o dia do 1º de maio que é o dia do trabalhador. 
Assista com muita atenção: 

Link do vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=2DqzSUwXBrw 

Nome do vídeo  Quintal da Cultura - Dia do Trabalho - 01/05/12 

 

2º momento:  vamos realizar a atividade do nosso livro didático 
colocando em pratica aquilo que aprendemos um pouco mais no 
vídeo. Faça a atividade sobre o Dia do trabalhador. 

 Livro de geografia: 317 

3º momento:  nossa, que vídeo e que atividade legal.  Agora vamos  
fazer um entrevista com seus familiares sobre o trabalho de cada um 
deles e depois criar uns dedoches do dia do trabalhador e reproduzir 
com eles a história para toda sua família. Faça com muito capricho e 
divirta-se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º momento:  vamos iniciar agora a aula de Ensino Religioso. Hoje vamos 
iniciar falando sobre Maria a mãe de Jesus. Assista com muito carinho o 
vídeo que a tia separou para falar um pouco de Maria para você. 

Link do YouTube https://www.youtube.com/watch?v=edayWDyodb8 

Nome do vídeo Lindíssima Maria. 

 

 

5º momento: agora vamos realizar a atividade de Ensino Religioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6º momento: Assim finalizamos mais uma semana. Peço a Maria que te 
acompanhe e interceda o seu filho por você e sua família. Lembre-se 
#vaificartudobem. 

Um forte abraço e muitos beijinhos da tia Camilla e Tia Jéssika. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DqzSUwXBrw
https://www.youtube.com/watch?v=edayWDyodb8

