
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plano de aula semanal 1º ano – 13 até 17 de abril 

de 2020 

Segunda – feira (13/04): 

Vamos iniciar mais uma semana de aula acompanhando o nosso 
quadro de horário. A nossa 1ª aula de hoje será de língua portuguesa e 
o conteúdo de hoje é: Lançamento da letra C – c. 

A Professora dividiu a nossa rotina por partes para que a sua família 
consiga te ajudar a realizar com um ótimo desenvolvimento as 
atividades. 

1º momento: vamos assistir um vídeo que nos mostra como escrever a 
letrinha C: “Letra C - LETRAS - Os Pequerruchos Almanaque” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=VV_1jtjE2t0 

2º momento: assim como fizemos com a letra b na semana passada, essa 
semana  vamos realizar o traçado da letra c com alguns materiais que 
você tem em casa como areia, sal, açúcar, farinha ou até fubá. Veja só 
como é bem simples, divertido e ajuda você compreender melhor a 
escrita da letrinha que estamos estudando. 

 

 

 

 

 

 

Agora é sua vez de tentar, lembre-se de fazer as letras b nas 4 formas: C 
– c – C – c 

3º momento: agora com ajuda da sua família e com material que você 
tem na sua casa: caixa de leite, jornal, encarte, caixa de fósforo você 
vai criar algo reciclado que comece com a letra C. Veja algumas dicas: 

 

 

 

 

 

4º momento: depois que você criar, com ajuda de um adulto vai escrever 

o nome do que criou e colocar o seu nome também. No dia das entregas 

da atividade você deverá entregar a sua criação. 

5º momento: agora é sua vez de praticar a letra c realizando a atividade 

escrita. 

 

 

 

 

 

7º momento: agora vamos criar? Segue o link ensinando a fazer uma casa 

utilizando a técnica de dobradura. Você pode fazer de jornal, folha de 

revista, encarte, papel, usando o material que você tiver. Construa essa 

dobradura e depois cole-a em um ofício, escreva a palavra casa, decore 

e coloque o seu nome na casinha. Capriche! Você deverá entregar 

depois junto com as atividades. Título do vídeo “Casa de origami para 

crianças”. 

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

 

 

 

 

8º momento: a atividade de hoje de Ciências é sobre higiene! Para ilustrar 

esse momento vamos assistir um ao vídeo “Higiene e Saúde”  

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=k2z0ppvRqEY 

Agora realize a atividade do livro com ajuda da sua família. 

 Páginas de ciências383 e 384. 

E por hoje terminamos a nossa aula! Faça com capricho! 
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Terça – feira (14/04): 

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

os numerais. 

1º momento: para começar vamos brincar de bingo com a nossa família, 

será uma maneira bem divertida de você relembrar os números 

aprendidos. 

 

 

 

2º momento: agora que você lembra bem dos números, vamos exercitar 

realizando as atividades do livro de Matemática páginas: 202, 203 e 204 

e a folhinha. 

 

 

 

 

3º momento: - Aula de História com o conteúdo: Moradia; 

Assista com a sua família o seguinte vídeo: “Os 3 porquinhos - história 

completa - desenho animado infantil com os amiguinhos 

Youtube://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=N84TDkRoG

0o&featurelogo 

 

Que vídeo legal não é mesmo? Nele podemos conhecer os diferentes 

tipos de moradias que foram construídas pelos porquinhos; entre outros 

tipos existentes.  

4º momento: Hora de realizar a atividade do livro sobre o tema do vídeo 
que assistimos: Moradia. 

 

 LIVRO: Págs.: 291, 292 e 293 

 

 

 

5º momento: e para encerrar nossa aula de hoje, vamos assistir o vídeo: “[ 
Cartões ] Tipos de Moradia” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=U6HuzL3CPLU 

 

Quarta – feira (15/04): 

Hoje nós vamos relembrar a letrinha que aprendemos:  C – c, e a sua 

família silábica. 

1º momento: para iniciar vamos assistir o vídeo “Música família silábica 
C cursiva” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=L7ZNBrrhVDo 

2º momento: agora que você relembrou a família silábica do C, junto com 

sua família procure pela sua casa rótulos, embalagens, que comecem 

com a letra C, em seguida, recorte e cole em uma folha de ofício. Você 

deverá entregar depois junto com as atividades. 

 

 

 

 

3º momento: oba! Hora da nossa atividade. 

 LIVRO: Págs.: 59, 60 e 61 
 

4º momento: a atividade de hoje de ciências é sobre o coronavírus e 

higiene.  A Maria Clara e o JP, tem dicas bem legais para você sobre esse 

assunto. Vamos assistir? Tenho certeza que você vai adorar. 

Vídeo: “Regras de conduta para adultos e crianças na quarentena” 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=AdH8eIANr-k 
 

5º momento: Hora de exercitar o que aprendemos no vídeo realizando a 

atividade da folha. 



 

 

 

 

 

 

 

6º momento: e assim finalizamos nossa aula meu amor, realize suas 
atividades com capricho e atenção. 

 

Quinta – feira (16/04): 

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

com o conteúdo: sinal de igual e diferente.  

1º momento: Vamos assistir o vídeo “Matemática 25 03 Igual/Diferente”, 
do início até 2 minutos e 30 segundos. 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=iFu2M5mJIs8 

2º momento:  agora você pegará dois pedaços de papel e colocará em 
um o sinal de igual, e no outro o sinal de diferente. Seu responsável 
mostrará alguns objetos (de dois em dois) e você classificará mostrando 
o sinal correto, que equivale aos objetos mostrados.  

 

3º momento:  hora de praticar no livro de Matemática 

 LIVRO: Págs.: 218 e 219 
 

4º momento:  vamos agora conhecer uma das obras de um grande 
escritor brasileiro, muito importante, chamado Monteiro Lobato. Ele 
escreveu livro para crianças, e o mais famoso é O Sítio do Pica pau 
Amarelo.  

Vídeo: O amigo invisível Sítio Do Pica pau Amarelo 

Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=_LQwlBQt6KM&t=159s 

 

5º momento:  Nossa! Que vídeo legal.  Agora vamos realizar a atividades 
sobre o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

E assim encerramos nossa aula de hoje, aproveite esse momento, com 
ajuda do seu responsável, se você tiver algum livro de historinha leia com 
ele.  

Sexta – feira (17/04): 

1º momento: hoje vamos começar com a aula de Ensino Religioso. Segue 
agora um vídeo sobre a música Rádio Bita - Anunciação ft. Alceu 
Valença 

Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UC0cGVh96osM7yqMu0ENSKKQ 

2º momento: realize a atividade proposta nas folhinhas. 

 

 

 

 

3º momento: segue a atividade de Geografia onde vamos fixar sobre as 
moradias. Para realizar a atividade com muito sucesso, vamos assistir 
agora a história “A casa feita de sonho - Varal de Histórias” 

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

 

 

 

 

E assim terminamos a nossa semana querida criança! Espero que tenha 
aprendido muito juntinho com sua família. Um forte abraço e até a 
próxima semana. 
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