
 

 

 

 

Segunda – feira (11/05): 

Olá meu amor! Vamos dar início a mais uma semana de aula 
acompanhando o nosso quadro de horário. Hoje a nossa 1ª aula será de 
Português com o conteúdo: Lançamento da letra H - h 

Assim, como nas outras aulas, a nossa rotina que é dividida por partes 
para que a sua família consiga te ajudar a realizar tudo que é proposto 
com muito desempenho e sucesso nas atividades. 

1º momento: vamos assistir o vídeo que explica um pouquinho sobre essa 
nova letrinha que vamos aprender “HA HE HI HO HU HÃO – “ 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=MOW_-fQ3PJo 

2º momento: agora que você já entendeu que a letra H tem um som 
mudo e ela só acompanha as vogais no mundo da leitura. Vamos 
aprender uma musiquinha muito legal e animada. O vídeo se chama 
“LETRA H - VAMOS CANTAR E ESCREVER?” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=2PrxD6lFP-c 

3º momento: hora de treinar realizando as atividades do nosso livro 
didático com muita atenção de acordo com tudo que aprendemos nos 
vídeos acima! 

 LIVRO DE PORTUGUÊS: Págs.: 77 e 78 

3º momento: e para finalizar a aula de Português de hoje você deverá 
construir um dedoche da letra h . Use sua criatividade dando vida a esse 
dedoche do hipopótamo. 

 

Plano de aula semanal 1º ano 

 11 de maio até 15 de maio de 2020 

 

4º momento: a atividade de hoje de Ciências é para dar continuidade 

ao conteúdo sobre “Os animais”. Na aula de hoje iremos falar sobre os 

animais domésticos e selvagens. A tia escolheu um vídeo bem animado 

que mostra as diferenças entre os animais domésticos e selvagens e esse 

vídeo se chama “O que é, o que é? - Música Infantil - diferenças entre 

animais domésticos e selvagens” 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=vI6OUTWPZmU 

5ºmomento: e a nossa atividade de Ciências será criando um animal 

doméstico ou selvagem, você deverá escolher. Esse animal deverá ser 

criado com materiais recicláveis que você tem na sua casa. Eu deixarei 

algumas sugestões que você poderá seguir de exemplo. Capriche, use a 

criatividade e você deverá entregar esse animal no dia marcado junto 

com as atividades. Veja como essa atividade será incrível!  

 

 

 

 

  

6ºmomento: chegou o momento de colocar em prática  a nossa aula de 

Ciências realizando a atividade da folhinha. 

 

 

 

 

6ºmomento: e hoje finalizamos a nossa aula por aqui meu amor. Espero 

que você tenha aprendido muito mais. 

https://www.youtube.com/watch?v=MOW_-fQ3PJo
https://www.youtube.com/watch?v=2PrxD6lFP-c
https://www.youtube.com/watch?v=vI6OUTWPZmU
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Teça – feira (12/05): 

1º momento: hoje vamos começar a nossa aula pelas atividades de 

Matemática. Hoje vamos praticar a escrita dos números. Vamos 

observar as letras que usamos e os sons que formam o nome de cada 

numeral. Selecionamos um vídeo que você deverá assistir com atenção 

ao nome dos números. O vídeo se chama “O Nome dos Números | 

Aprender os Números na Educação Infantil | Vídeos Educativos | Brink & 

Aprenda” 

 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=FYee45fJW80 

2º momento: agora que você se divertiu treinando através do vídeo, 

vamos realizar as atividades do livro de Matemática. 

 

 LIVRO: Págs.: 214 e 215 
 
 

3º momento: aula de História com o conteúdo: A rua  

Vamos dar início a essa aula com o vídeo “Se essa rua fosse minha - 

Galinha Pintadinha 2” 

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

Que vídeo legal não é mesmo? Através desse vídeo percebemos que 

uma criança sonha com um tipo de rua e com coisas boas que 

acontecem nela.  

4º momento: hora de realizar a atividade da folhinha de acordo com o 
vídeo. 

 

 

 

 

5º momento: meu amor a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que 

você tenha aprendido bastante. Mil beijinhos e muitas saudades! 

Quarta – feira (13/05): 

Hoje nós vamos revisar a família silábica da letra H- h 

1º momento: para iniciar vamos assistir um vídeo que se chama “Música 
do Horácio” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=RVGQzQVwzJ0 

2º momento: vocês perceberam que o Horácio, personagem da turma 

da Mônica, tem o nome iniciado com  a letra que estamos estudando; e 

que quando a letra H está junto da vogal ela tem o som da vogal que a 

acompanha. Vamos agora produzir o Horácio utilizando lápis de cor; giz 

de cera; e na casca do ovo fazer a família da letra H. Veja como é nas 

imagens abaixo 

 

 

 

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

família realize a atividade do livro de Língua Portuguesa, e folhinha 

 LIVRO: Págs.: 79 

 

 

4º momento: Chegou o momento da nossa aula de Ciências, e hoje 
falaremos sobre animais Domésticos e Selvagens. 

Vamos assistir esse vídeo: “2°Ano Fundamental Animais Domésticos e 
Silvestres”, explicando o que são animais selvagens (silvestres) e 
domésticos. 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=StHyXrQ2fh0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYee45fJW80
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU


 

 

 

 

 

 

5º momento: e você tem algum animal doméstico? Que tal agora 
brincarmos de mimica? 

Brincando de Mimica dos animais 

Junto com sua família faça uma lista com nome de animais. Em seguida, 
recorte cada nome, dobre e coloque dentre de um pote. Após, dividam 
–se em 2 grupos, e escolha uma pessoa do grupo para começar; essa 
deverá pegar um papel fazer a mimica do animal para que o seu grupo 
descubra. E depois de descoberto os mesmos terão que classificar esse 
animal em doméstico e selvagem. 

6º momento: hora de exercitar realizando a atividade. 

 LIVRO: Pág.: 361, 362 e 363 
 

7º momento: finalizamos mais uma aula turma. Espero que vocês tenham 
realizado o que preparamos com muito entusiasmo e capricho.  E para 
você relaxar e continuar brincando aprendendo. Deixo uma dica de 
aplicativo bem bacana para você, junto com seu responsável baixar e 
jogar. E não esqueça de estudar a leitura do dia meu amor. 

 

 

 

 

Quinta – feira (14/05): 

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

com um conteúdo Família do número 60. 

 

1º momento: vamos assistir o vídeo que se chama “Ensinando os Números 
e a contar de 0 a 100 em Português || Para crianças” que ensina os 
números até 100, e dentre eles conhecer a família do número 60. 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=a12U0jHLDcg 

 

 

2º momento: vamos brincar de corrida da minhoca? 

Você e mais quem quiser brincar produz uma minhoca de papel e 
coloca um número da família do 60 (60,61,62,63,64,65,66,67,68,69) nela. 
Ao começar vamos ver qual número chegará na linha de chegada 1º, 
este ganhará. 

Assista ao vídeo abaixo para saber como funciona. 

Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=F_KsJNzxtS4
&feature=emb_logo.  - minhoca de papel- CORRIDA DE MINHOCA 

 

 

 

 

 

3º momento: vamos exercitar realizando as atividades do livro de 
Matemática. 

 

 LIVRO: Pág.: 247 e 248 
 

4º momento: chegou o momento da nossa aula de Artes, conteúdo 
Jogos. E hoje você, juntamente com sua família brincará de jogo de 
tabuleiro. 

Para iniciar esse divertido jogo de tabuleiro, você irá precisar de um 
dado, e de algum objeto pequeno que você tenha em sua casa para 
representar os jogadores; ex: botão, bolinha de papel colorida; grãos de 
milho, feijão, etc.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=F_KsJNzxtS4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=F_KsJNzxtS4&feature=emb_logo


      

 

 

 

5º momento: agora é hora do divertido jogo da velha, esse eu sei que 
você e sua família conhecem bem. Então monte os tracinhos formando 
o jogo da velha e se divirtam. 

 

 

 

 

 

6º momento: mais uma aula finalizada. Espero que você tenha aprendido 
e se divertido bastante. Muitos beijinhos e até a próxima aula. 

Sexta – feira (15/05): 

Meu amor estamos concluindo mais uma semana de aula. E hoje 

daremos início com a aula de Ensino Religioso aprendendo um pouco 

mais sobre a história da Nossa Senhora de Fatima.  

1º momento: abra seu coração e assista o vídeo que conta um pouco 

mais sobre quem é Nossa Senhora de Fatima. Esse vídeo se chama “Os 

Pastorzinhos de Fatima -Aparições Cantinho da Criança” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=s3OsyFWi9gc 

2º momento: Nossa Senhora de Fátima fez um pedido as crianças para 

que elas rezassem o terço todos os dias pela paz no mundo.  Juntos vamos 

construir um terço utilizando materiais que você tem na sua casa para 

fazer colagem. Pode ser folha de jornal, crepom, papel picado, 

pedacinho de garrafa pett. O material será a sua escolha e o capricho 

nessa atividade será indispensável querida criança. 

 

3º momento: agora convido você a refletir quem são as Marias da sua 

vida. Realize a atividade escutando a música proposta na folhinha de 

atividade. 

 

 

 

 

4º momento: finalizamos a nossa aula de Ensino Religioso. E passaremos 

agora para aula de Geografia com o conteúdo Profissões. Vamos 

observar através do vídeo algumas profissões que existem e que no futuro 

poderão ser a sua profissão. O vídeo se chama “Profissões – Serelepe” 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA 

5º momento: nossa, você viu quantas profissões existem? Conseguiu 

perceber como cada uma tem sua importância na sociedade em que 

vivemos? Que nenhuma é melhor ou pior que a outra. É querida criança 

o futuro é logo ali, você precisa ficar atento e estudar para ter uma 

profissão quando crescer. 

Convide sua família para te ajudar nessa atividade que se chama 

Mímicas das profissões: 

Veja a descrição e realize com seus familiares - Cada pessoa deve 

escolher uma profissão para representar, o restante da família irá tentar 

adivinhar qual é a profissão. Quem souber a resposta deve ir ao meio 

representar uma nova profissão. Aprender brincando é bom demais! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3OsyFWi9gc
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA


 

 

  

9º momento: meu amor chegamos ao fim da nossa semana, cheia de 

aprendizagens. Espero que você tenha gostado de tudo que 

preparamos. Se cuide, use máscara, lave as mãos e lembre –se 

#vaificartudobem #issovaipassar. 

Um grande beijo e um forte abraço 

Tia Camilla e Tia Jéssika! 

6º momento: querida criança prepare o seu livro didático e realize a 

atividade proposta sobre as profissões. 

 LIVRO: Págs.: 300 e 301 

 

7º momento: para animar um pouco mais a sua sexta feira escolhemos 

uma música sobre as profissões, você poderá ouvir junto com a sua família 

enquanto se diverte colorindo, pintando, recortando e jogando um 

baralho das profissões. Convida todo mundo e divirta-se com a música 

“A E I O U PROFISSÕES - CRIANÇAS INTELIGENTES – AEIOU 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=N2ZgJvTVD3I 

 Baralho das profissões: 

 

 

 

 

 

 

 

8º momento: leitura do dia estude com a sua família para você brilhar 

sempre! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2ZgJvTVD3I

