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HABILIDADES E CONTEÚDOS

16\12\2019
 CONTEÚDO: leitura INIACIAL
HABILIDADE: despertar o gosto pela literatura.

CONTEÚDO: recuperação �nal
HABILIDADE: S.E.A

CONTEÚDO: avaliação �nal 

12\12\2019
 CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: despertar o gosto pela literatura.

conteúdo: recuperação intensiva
HABILIDADE: sistema de escrita

conteúdo: cineminha
habilidade: interação
CONSELHO DE CLASSE

11\12\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: brincadeira dirigida
HABILIDADE: proporcionar momento de interação em grupo

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE: Ampliar progressivamente o campo numérico,
investigando as regularidades do sistema de numeração decimal
para compreender o princípio posicional de sua organização. 

CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

10\12\2019

 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: brincadeira dirigida
HABILIDADE: proporcionar momento de interação em grupo

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE: Ampliar progressivamente o campo numérico,
investigando as regularidades do sistema de numeração decimal
para compreender o princípio posicional de sua organização. 
 
CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

09\12\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

** manhã de autógrafo *** ESTANTE MÁGICA.

06\12\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: brincadeira dirigida
HABILIDADE: proporcionar momento de interação em grupo

CONTEÚDO: ( sala de informática)números e operações
HABILIDADE: Ampliar progressivamente o campo numérico,
investigando as regularidades do sistema de numeração decimal
para compreender o princípio posicional de sua organização. 
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CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

 

05\12\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

  CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

*** FESTA  DE NATAL ******

04\12\2019
  CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: brincadeira dirigida
HABILIDADE: proporcionar momento de interação em grupo

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE:  Identi�car quantidades e realizar contagens;
resolver adições mentalmente; identi�car o antecessor de um
número. 

CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

02\12\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: brincadeira direcionada
HABILIDADE: ensinar e estimular a criança a se desenvolver e se
interagir

CONTEÚDO: emai  29.3  e  29.4\números
HABILIDADE: comparar números maiores e menores.

29\11\2019

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE:conhecer seus usos e suas funções favorecer a
re�exão sobre o sistema de escrita

CONTEÚDO: emai 29.1  e 29.3
HABILIDADE: preencher tabela com alguns fatos básicos das
operações, para observação de regularidades da adição.

**preparação para mostra cultural***
 

28\11\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 28.3; 28.4  e 28.5\ medida e peso
HABILIDADE: realizar estimativas e medições.

CONTEÚDO: arte
HABILIDADE: ampliar o conhecimento explorar a coordenação
motora, por meio do recorte e colagem, 

27\11\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai  28.1 e 28.2 \  formas geométrica
HABILIDADE:  identi�car formas geométricas tridimensionais.

CONTEÚDO: arte
HABILIDADE: desenvolver a coordenação motora.

26\11\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 27.4 e 27.5\ tabela
HABILIDADE: preencher tabelas simples com alguns fatos
básicos da adição e da subtração

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: re�exão sobre o sitema de escrita

25\11\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário



CONTEÚDO: emai 27.1 27.2  27.3 \ adição e subtração
HABILIDADE: fatos básico de adição e subtração

CONTEÚDO: re�exão sobre o sistema de escrita
HABILIDADE: sistema de escrita

22\11\2019
 CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: EMAI 26. 4 e 26. 5 
HABILIDADE: indicar semelhança e diferença entre formas dos
objetos tridimensionais doo seu cotidiano

CONTEÚDO: o�cina ( modelagem com argila)
HABILIDADE: • Fomentar a participação/envolvimento dos
alunos no desenvolvimento  nos quesitos educacionais, artísticos
e sociais; 

CONTEÚDO: sistema de escrita
HABILIDADE: Ampliar os conhecimentos sobre o sistema de
escrita, trocando experiências e discutindo a gra�a das palavras

21\11\2019
- CONTEÚDO: leitura inicial (QUAL??)

HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai 26.1 e 26.3 \ contagem
HABILIDADE: construir procedimentos para comparar a
quantidade de objetos de duas coleções, identi�cando a quem
tem menos ou se têm a mesma quantidade.

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: Participar de situações de escrita de textos mesmo
antes de ser capaz de ler e escrever convencionalmente

20\11\2019
 

*****FERIADO****

19\11\2019
- CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai 25.3 e 25. 5\ quadro numérico e valiação de

conteúdo
HABILIDADE:  reconhecer a utilização de números no seu
contexto doméstico e formular hipótese sobre sua letra.

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: Participar de situações de escrita de textos mesmo
antes de ser capaz de ler e escrever convencionalment

18\11\2019
- CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 25.1 e 25.2 e, 25.3 leitura pelo aluno de
números
HABILIDADE: identi�car escritas numéricas relativas a números
frequentes e familiares.

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: Participar de situações de escrita de textos mesmo
antes de ser capaz de ler e escrever convencionalmente. 

15\11\2019
 *** FERIADOOO ***

14\11\2019
-- CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: o�cina\ confecção de chocalho 
HABILIDADE:  é desenvolver as percepções auditiva e rítmica

- CONTEÚDO: emai 24.5- jogo da memória das formas
geométricas
HABILIDADE: identi�car e nomear algumas formas planas

13\11\2019
 - CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai 24.3 e 24.4 - formas geométricas
arredondada e não arredondada.
HABILIDADE:  relacionar �guras planas com contornos de faces
de �guras tridimensionais.

- CONTEÚDO: ciências 
- HABILIDADE:



12\11\2019
 - CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: EMAI 24.1 e 24.2 - contagem e objetos redondos
HABILIDADE: construir procedimentos para comparar a
quantidade de objetos de duas coleções, indicando a que tem
mais, a que tem menos ou se têm a mesma quantidade.

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE:   Utilizar comportamentos de escritor, planejando
o que vai escrever e revisando o que foi escrito 

11\11\2019
 - CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai 23.5 ditado de números
HABILIDADE: escrita, comparar e identi�car maior menor

CONTEÚDO: pintura e colagem
HABILIDADE:desenvolvimento da coordenação motora �na,
percepção visual e imaginação e, ainda, promove o
conhecimento e valorização da própria cultura e de outras. 

08\11\2019
- CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai  23.3 e 23.4
HABILIDADE:  

- CONTEÚDO: ( informática)
HABILIDADE:

07\11\2019
-CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário 

- CONTEÚDO: emai  23.1 e 23.2\ situações problema
HABILIDADE:  resolver problemas do campo aditivo

-CONTEÚDO: ( didático de português) leitura pelo aluno

HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário 

06\11\2019
- CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai  22.4 e 22.5
HABILIDADE:  identi�car capacidades, utilizando recipientes
diversos e também o litro.

- CONTEÚDO: (geogra�a)
HABILIDADE:  Estimular o respeito às diferenças

05\11\2019
- CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai 22.3 e 22.4\ 
HABILIDADE: organizar dados em tabelas simples

- CONTEÚDO: ARTE ( página 49)
HABILIDADE: 

04\11\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai   ( 22.1 e 22.2)
HABILIDADE:  ler dados em tabelas de dupla entrada.

-CONTEÚDO: ( didático de português) \ produção de texto
HABILIDADE: reconhecer a sonoridade das palavras, as rimas, os
sentimentos e emoções que o poema.

01\11\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: cantos
HABILIDADE: propiciar espaços e tempos à criança para: (re)
construção de conhecimentos, desenvolvimento das diferentes
linguagens, interação respeitando a diversidade, percepção
adequada de si mesma, desenvolvimento das potencialidades.

CONTEÚDO: números(informática)
HABILIDADE: construir o signi�cado dos números



31\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 21.5\ avaliação
HABILIDADE: avaliar conhecimento sobre as expectativas de
aprendizagem

CONTEÚDO: história\ Diferenças\Preconceito
HABILIDADE: ter convívio em sociedade, respeitando as
diferenças e classes

30\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 21.4\  tabela
HABILIDADE: ler dados em tabela 
simples 

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: re�exão sobre o sistema de escrita, desenvolver o
comportamento leitor e escritor.

29\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 21.3\ situação problema do campo aditivo
HABILIDADE: utilizar procedimento de contagem

CONTEÚDO: arte
HABILIDADE:Criar um ambiente
 que possibilite a experimentação de cores, formas. 
 

25\10\2019
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE:conhecer seus usos e suas funções favorecer a
re�exão sobre o sistema de escrita

CONTEÚDO: emai 21.2\localização
HABILIDADE: fazer a leitura de croquis simples que identi�quem
a posição e a movimentação  de um objeto ou pessoa.

CONTEÚDO: INFORMÁTICA
HABILIDADE: SISTEMA DE ESCRITA

24\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai.21.1\calendário
HABILIDADE: relacionar dia, mês e ano presentes  na escrita de
uma data.

23\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 20.6 \ ditado de números
HABILIDADE: identi�car escritas numéricas relativas a números
familiares e frequentes.

CONTEÚDO: atividade de escrita pelo aluno
HABILIDADE:   Familiarizar-se com a forma composicional do
texto: legenda.

22\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

- CONTEÚDO: emai 20.5 contagem
HABILIDADE: construir procedimento de contagem( como
formar pares, agrupar ) para facilitar a contagem e a comparação
entre duas coleções.

CONTEÚDO:  ARTE
HABILIDADE: a  identi�cação  de  diferentes  tipos  de  linha
retas,  curvas,  �nas,  gross
as,  zigzag, 

21\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 20.4 situação problema
HABILIDADE:  analisar , interpretar e resolver situação problema
com diferentes signi�cados

CONTEÚDO:Escrita pelo aluno
HABILIDADE: re�exão sobre o sistema de escrita

18\10\2019



CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE:conhecer seus usos e suas funções favorecer a
re�exão sobre o sistema de escrita

CONTEÚDO: números
HABILIDADE: fazer contagem orais em escalas ascendentes e
descendente.

CONTEÚDO: pintura
HABILIDADE: aprimorar sua coordenação motora desenvolver
novas formas através de sua imaginação

17\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: emai 20.2
HABILIDADE: fazer contagens orais em escalas ascendentes e
descendentes.

CONTEÚDO: produção de texto
HABILIDADE:  Identi�car os principais gêneros textuais que
circulam na realidade

16\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: apropriar sobre o sistema de escrita

CONTEÚDO: emai 20.1 \ antecessor sucessor
HABILIDADE: fazer contagem orais em escalas ascendentes e
descendente.
 

15\10\2019

feriado

14\10\2019

- professora ausente

11\10\2019
hora da leitura
 
- o�cina de arte 

dia do talento \semana da criança

10\09\2019
brincadeira livre \pátio

�nalização das biogra�a

09\10\2019
CONTEÚDO: cineminha

CONTEÚDO: atividade recreativa \ semana das crianças.
HABILIDADE:desenvolver habilidades e capacidades das crianças
nestes primeiros anos de vida, sendo assim nada melhor que
fazer isso da forma que elas mais gostam, brincando.

08\10\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE:  ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: atividade de recorte  e pintura 
HABILIDADE:explorar a coordenação motora, por meio do
recorte e colagem, enfatizando o desenvolvimento psicomotor e
ampliar o conhecimento estético.

CONTEÚDO: calendário
HABILIDADE:  Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando calendário, quando
necessário.

07\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura

CONTEÚDO: brincadeira dirigida
HABILIDADE: ensinar e estimular a criança a se desenvolver.

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: planejar em colaboração dos colega e ou com
ajuda da professora, legendas.

30\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura



CONTEÚDO: atividade sobre sistema de escrita
HABILIDADE: re�etir sobre o sistema alfabético de escrita

CONTEÚDO: roda da conversa
HABILIDADE: conscientização sobre a prevenção do suicídio,
buscando alertar a respeito da realidade da prática no Brasil e no
mundo. ..

27\09\2019
CONTEÚDO: projeto índio 3E- escrita de perguntas para
curiosidade
HABILIDADE: re�etir sobre as características do S.E.A

CONTEÚDO: emai 22.1 - leitura de tabela
HABILIDADE: ler dados em tabelas de dupla entrada

26\09\2019
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE:  realizar inferências a partir da leitura de textos
verbais: conto, histórias.

CONTEÚDO: AAP
HABILIDADE:

25\09\2019
CONTEÚDO: leitura de um mito pela professora
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura

CONTEÚDO: localização
HABILIDADE: identi�car lugares e posições

CONTEÚDO: atividade com nomes dos alunos ( escrita pelo
aluno)
HABILIDADE: EF12LP04 identi�car e reproduzir listas, agendas,
nome próprio e ou de colegas.

24\09\2019
�nalização do livro estante mágica

AVALIAÇÃO DA AAP LÍNGUA PORTUGUESA

23\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial 
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: pintura livre
HABILIDADE: desenvolvimento cognitivo, melhoria das
coordenações motoras �nas.

CONTEÚDO: atividade de leitura pelo aluno

HABILIDADE: ler e compreender em colaboração com os colegas
e com a professora ou já com certa autonomia listas, agendas.

CONTEÚDO: estante mágica
  

20\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: estante mágica \ ilustração
HABILIDADE: retomar idéias e impressão sobre rimas

CONTEÚDO: emai \ escrita de números
HABILIDADE: identi�car escritas numéricas relativas a números
familiares e frequentes.

18\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE:  ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: estante mágica
HABILIDADE: R.S.E ( correção)

CONTEÚDO: emai 20.4 situação problema
HABILIDADE: analisar , interpretar e resolver situação problema
com diferentes signi�cados

19\092019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: Proj. Indio 3F \ produção de desenhos e legendas
HABILIDADE: retomar idéias e impressão sobre os povos
indígenas

CONTEÚDO: emai 20.5 \ contagem
HABILIDADE: construir procedimentos ( como formar pares,
agrupar) para facilitar a contagem e a comparação entre duas
coleções.

16\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: identi�car e reproduzir rimas, considerando a
situação comunicativa e o tema\assunto do texto relacionando
sua forma de organização á sua �nalidade.



17\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: 
CONTEÚDO:  Proj. Ind. 3E- escrita de perguntas para
curiosidade
HABILIDADE: escrever perguntas ditadas pelo professor, re�etir
sobre as características do sistema de escrita alfabética.

CONTEÚDO: estante mágica - escrita pelo aluno ( continuação)
HABILIDADE:  re�etir sobre o sistema de escrita

CONTEÚDO: emai 20.1 \ antecessor sucessor
HABILIDADE: fazer contagem orais em escalas ascendentes e
descendente.

13\09\2019
CONTEÚDO: roda de leitura
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: EF12LP.04
HABILIDADE: ler e compreender listas

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: ler mesmo antes de saber ler

CONTEÚDO: INFORMÁTICA

12\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura

CONTEÚDO: (projeto índio) leitura pela professora
HABILIDADE: apreciar a leitura de um texto literário

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: sistema de escrita

CONTEÚDO: localização de um determinado espaço.
HABILIDADE: fazer leitura de croquis simples que identi�quem
lugar posição.  

11\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o prazer pela leitura

CONTEÚDO: meio ambiente
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: estante mágica

CONTEÚDO: calendário

HABILIDADE: relacionar dia, mês e ano presente na escrita de
um data.

10\09\2019
CONTEÚDO: RC- H2 
HABILIDADE: palavras com estruturas silábicas não canônicas

CONTEÚDO: Proj. Ind. 2C
HABILIDADE: re�etir sobre as características do sistema de
escrita alfabéico.

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE:  apropriar sobre o sistema de escrita

CONTEÚDO: emai 20.2
HABILIDADE: fazer contagens orais em escalas ascendentes e
descendentes.

09\09\2019
CONTEÚDO: recorte e colagem ( pintura com guache)

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE:  sistema de escrita

CONTEÚDO: calendário
HABILIDADE: relacionar dias , mês e ano presente na escrita de
uma data.

06\09\2019
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: desenvolver o comportamento leitor ( H6)

- CONTEÚDO: emai 20.5 contagem
HABILIDADE: 

REUNIÃO DE PAIS

05\09\2019
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico (
contos)

CONTEÚDO: atv. de apropriação de sistema de escrita
HABILIDADE:  sistema de escrita

CONTEÚDO: números
HABILIDADE: identi�car números familiares e frequente

04\09\2019



CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico(
contos)

- CONTEÚDO: projeto índio 3A - leitura pelo aluno
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: EMAI 20.4\ situação problema
HABILIDADE:

03\09\2019
CONTEÚDO:leitura inicial
HABILIDADE : ler para apreciar gêneros do campo artístico -
literário (contos)

CONTEÚDO: EMAI 20.2 e 20.3- escrita pelo eluno
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: (RC- H1) leitura coletiva
HABILIDADE: ler palavras com estrutura silábica canônica.

2\09\2019
CONTEÚDO: geogra�a- localização
HABILIDADE:

CONTEÚDO: atividade de leitura pelo aluno
HABILIDADE:

CONTEÚDO: emai ( 19.3) \ calendário 
HABILIDADE: 

30\08\2019(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluo ( hora da leitura )
HABILIDADE:

CONTEÚDO: Projeto Índio 2.E \ leitura pelo aluno de legendas
HABILIDADE:

CONTEÚDO: emai (19.5 )\ situação problema
HABILIDADE:

29\08\2019(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura

CONTEÚDO: escrita pelo aluno de nome de cinco colegas
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: (H.2) leitura pelo aluno
HABILIDADE: ler palavras com estruturas silábicas não canônica

CONTEÚDO: emai  (19.4 ) localização
HABILIDADE:

CONTEÚDO: ( R.C -) leitura de numérica pelo aluno
HABILIDADE: comparar escritas numéricas e identi�car o maior
e o menor número

28\08\2019(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura

CONTEÚDO: (Proj índ.2C) leitura pelo aluno
HABILIDADE: Localizar informação em texto, a partir de
indicação do professor, valendo- -se de indícios e da
colaboração dos colegas. Re�etir sobre as características do
sistema de escrita alfabético. 

CONTEÚDO: emai ( 19.3 ) \ calendário
HABILIDADE: identi�car dias da semana e dias do mês,
explorando o calendário.

27\08\2019(TERÇA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: desenvolver o gosto pela leitura

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: utilizar diferentes estratégias de leitura

CONTEÚDO: ( H1 - RC ) ler palavras com estruturas silábicas
canônicas
HABILIDADE:

CONTEÚDO: emai ( 19.2) \ estimativa
HABILIDADE: realizar estimativa relativas a medições

26\08\2019(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o gosto pela leitura

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: escrever bilhete com as características da
linguagem escrita

CONTEÚDO: ema i(19.1)medindo altura
HABILIDADE: identi�car comprimentos , utilizando passos,
palmos e também �ta métrica

23\08\2019(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: ( H8- ANA) desenvolver comportamento leitor

CONTEÚDO: ( EF01LP16- BNCC) atividade permanente-
parlenda
HABILIDADE: ler e escrever, em colaboração com os colegas ,



parlenda, considerando a situação comunicativa e o
tema\assunto do texto e  relacionando sua forma de
organização á sua �nalidade.

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE: comparar escritas numéricas e identi�car o maior
e o menor número representado.

CONTEÚDO: emai ( 18.5 ) \ ler tabelas simples
HABILIDADE: organizar em tabelas simples os resultados obtidos
ao realizarem a medição de comprimento

22\08\2019(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: ( EF12LP18A- BNCC ) leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico-
literário(contos)

CONTEÚDO:  (H6- ANA)  roda da conversa
HABILIDADE: realizar inferências a partir da leitura de textos
verbais: contos

CONTEÚDO: tratamento da informação
HABILIDADE: ler tabelas simples com números 

CONTEÚDO: emai (18.3 e 18.4 )\ medindo comprimento com
palmos
HABILIDADE:identi�car comprimentos , utilizando passos,
palmos e também �ta métrica

21\08\2019(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE:

CONTEÚDO: re�exão sobre o sistema de escrita.
HABILIDADE: compreender que a ordem das letras nas palavras
não é aleatória, existe um sentido convencional para a escrita.

CONTEÚDO: contagem de uma coleção
HABILIDADE:utilizar estratégias de contagem dos objetos de
uma coleção

CONTEÚDO: emai ( 18.1 e 18.2 ) \ medindo comprimento com
nosso corpo:passos, pés 
HABILIDADE:identi�car comprimentos , utilizando passos,
palmos e também �ta métrica

20\08\2019(TERÇA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar texto do campo artístico-
literário

CONTEÚDO: maior\menor
HABILIDADE: identi�car a localização de objetos em ilustrações.

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
- HABILIDADE: escrever um bilhete, com características da
linguagem escrita.

19\08\2019(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: despertar o interesse pela leitra

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE: EF12LP01

CONTEÚDO: grandeza e medida
HABILIDADE: identi�car dias do mês explorando calendário

16\08\2019(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: (RI) leitura pelo aluno
HABILIDADE: EF01LP16 

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADES: utilizar estratégias de contagem dos objetos de
uma coleção

15\08\2019(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ANA ( H6)

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: localizar algumas palavras ditadas pelo professor
em uma cantiga de roda conhecida 

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE: comparar escritas numéricas e identi�car o maior
e o menor número representado 

14\08\2019(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: re�exão sobre o sistema de escrita
HABILIDADE: sistema de escrita

CONTEÚDO: atividade permanente(português\  BNCC) 
HABILIDADE: EF01LP16

CONTEÚDO: escrita numérica pelo aluno



HABILIDADE: Produzir escritas numéricas relativas e números
familiares e frequentes, em ditado de números.

13\08\2018(TERÇA-FEIRA)
CONTEÚDO: re�exão sobre o sistema de escrita
HABILIDADE: sistema de escrita

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE:   comparar escritas numéricas e identi�car o
maior e o menor número representado 

CONTEÚDO: atividade permanente
HABILIDADE:  EF 01L P16

12\08\2019(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pela professora
HABILIDADE: desenvolver o gosto pela leitura

CONTEÚDO: re�exão sobre o sistema de escrita
HABILIDADE: sistema de escrita alfabética

CONTEÚDO:números e operações
HABILIDADE: produzir escritas numéricas relativas a números
familiares e frequentes, em ditado de números.

09\08\2019(SEXTA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: desenvolver comportamento leitor

- CONTEÚDO: EDUCAÇÃO FÍSICA

- CONTEÚDO: continuação da lembrancinha para o " Dia dos
Pais"

08\08\2019(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pela professora
HABILIDADE: ler e apreciar gêneros literários

CONTEÚDO: roda da conversa
HABILIDADE: realizar inferências a partir da leitura de textos
verbais: contos, histórias...

CONTEÚDO: leitura pelo aluno de números
HABILIDADE: 

07\08\2019(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE:

CONTEÚDO: AAP
HABILIDADE:

CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HABILIDADE:  

06\08\2019(TERÇA-FEIRA)
* obs: professora se ausentará neste dia .

CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE:

CONTEÚDO: atividade de leitura pelo aluno
HABILIDADE:

CONTEÚDO: atividade de escrita pelo aluno
HABILIDADE:

CONTEÚDO: leitura e escrita de números

05\08\2019(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: AAP Língua Portuguesa

CONTEÚDO: calendário
HABILIDADE: identi�car dias da semana e dias do mês.

02\08\2019(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: recorte e colagem
HABILIDADE:

CONTEÚDO: Educação Física

CONTEÚDO: recorte e colagem
HABILIDADE: 

CONTEÚDO: assistir aula do 4º A

01\08\2019(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pela professora
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo literária

CONTEÚDO: calendário
HABILIDADE:  identi�car dias da semana, explorando o
calendário. 

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: Sistema de escrita 

31\07\2019(QUARTA-FEIRA)



CONTEÚDO: leitura pela professora
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo literário

CONTEÚDO: Dinâmica\ Leitura e Escrita pelo aluno
HABILIDADE: Sistema de Escrita

CONTEÚDO: Escrita pelo aluno
HABILIDADE: Sistema de Escrita

30\07\2019(TERÇA-FEIRA)
Replanejamento

29\07\201( SEGUNDA- FEIRA )
Replanejamento 
8:00 ás 17:00

28\06\19 (SEXTA- FEIRA )
**** FÉRIAS

27\06\19 ( QUINTA - FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: sistema monetário
HAB:Possibilitar o trabalho de desenvolvimento da Língua Oral e
Escrita com noções presentes no cotidiano das crianças, bem
como levá-las a descobrir suas próprias estratégias
desenvolvendo sua autocon�ança ao lidar com conceitos
matemáticos. 

26\06\19 ( QUARTA-FEIRA)
**** PASSEIO \  CINEMA  *****
      

25\06\19 (TERÇA- FEIRA)
*** CONSELHO DE CLASSE ***

24\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
*** CONSELHO DE CLASSE ***

21\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
** PONTO FACULTATIVO**

20\06\19 ( QUINTA- FEIRA)
*** FERIADO  ***
"Corpus Christi"

19\06\19 (QUARTA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: vídeo
HAB:  números decimais\sistema monetário

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HAB: sistema nonetário

18\06\19 ( TERÇA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: avaliação
HAB: avaliação de aprendizagens 

CONTEÚDO: FORMATURA DO PROERD - ÁS 10:30

17\06\19 ( SEGUNDA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

-CONTEÚDO: tabela( EMAI  17.1)
HAB: ler tabelas simples

14\O6\19 ( SEXTA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura pelo aluo
HAB: ler mesmo antes de saber ler. Estimular o gosto pela leitura

CONTEÚDO: tabela  ( 17.1)
HAB: ler tabelas simples
-- 
- CONTEÚDO: ***festa junina***



13\06\19 (QUINTA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: temperatura ( EMAI 17.1 e 17.4 )
HAB: fazer observações sobre o tempo

12\06\19 ( QUARTA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: pesquisa ( EMAI 17.1 e 17.3 )
HAB: fazer observações sobre o tempo

11\06\19 ( TERÇA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: tabela  ( EMAI 17.1  E 17.2 )
HAB: fazer observações sobre condições do tempo e registrá- las
em tabelas simples.

- CONTEÚDO: 

- 

10\06\19 ( SEGUNDA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: quadro numérico 
( EMAI 16.5 )
HAB: comparar números e identi�car o maior e o menor.

- CONTEÚDO: jogos online
HAB: jogos na alfabetização

07\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
- CONTEÚDO: hora da leitura
HAB:   Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial
cognitivo e criativo do aluno;  Estimular o desejo de novas

leituras;  Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na
escola 

-  CONTEÚDO: hora do brinquedo
HAB: desenvolve elementos fundamentais na formação da
personalidade, visto que aprende, experimenta situações,
organiza suas emoções, processa informações, constrói
autonomia de ação, entre outros.: 

- CONTEÚDO: quadro numérico
HABILIDADE: identi�car escritas registradas num quadro
numérico.

06\06\19 ( QUINTA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: comparação( EMAI 16.4 )
HAB: comparar números e identi�car o maior e o menor

- CONTEÚDO: alfabeto (recuperação contínua)
HAB: reconhecer as letras do alfabeto e a relação grafofônica

- 

05\06\19 ( QUARTA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: alfabeto
HAB: reconhecer os sons de palavras, estabelecer relação
grafofônica entre palavra oral.

- CONTEÚDO: leitura de tabela ( EMAI 16.3 )
HAB: ler tabelas simples 

- CONTEÚDO: (história)
HAB: 

04\06\19 ( TERÇA-FEIRA)
 - CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização

- CONTEÚDO: agrupamento ( EMAI 16.1 E 16.2 )
HAB: fazer agrupamento de 10 em 10.



- CONTEÚDO: agrupamento de 10
HAB: ampliar o campo numérico, investigando suas
regularidades do SND pra compreender o princípio posicional de
sua organização.

03\06\19( SEGUNDA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: compreender as características do gênero em estudo.
Aprender a ouvir, ampliar o repertório cultural, aumentar a
familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor
e iniciar o processo formal de alfabetização.

- CONTEÚDO: alfabetização
HAB: sistema de escrita alfabética

- CONTEÚDO: calendário ( EMAI 15.4  E 15.5)
HAB: identi�car dia do mês, dias da semana, explorando o
calendário.

26/04/2019
Educação Física
Jogos Populares
Pega Pega e suas variações

12/04/2019
Jogos Populares
Morto Vivo

31\05\19(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HAB: estimular o gosto pela leitura

- CONTEÚDO: hora do brinquedo

- CONTEÚDO: Biblioteca

- CONTEÚDO: situação problema do campo aditivo
HAB: reconhecer cédulas\ sistema monetário

30\05\19(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO: ALFABETO
HAB: estabelecer relação grafofônica

- CONTEÚDO: cantiga de roda
HAB: localizar algumas palavras ditadas pelo professor

- C0NTEÚDO: tempo ( EMAI 15.3)
HAB: Identi�car que um dia tem 24 horas

29\05\19(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HAB: re�exão sobre o sistema de escrita
 
CONTEÚDO: nossas diferença
HAB: oralidade, expressar e opinar

- CONTEÚDO: HORA
HAB: ler hora e minutos em um relógio.

28\05\19(TERÇA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO: leitura e escrita de texto\parlenda
HAB: escrever trecho de uma parlenda, cujo conteúdo temático
tenha sido previamente memorizado(sistema de escrita)

- CONTEÚDO:  tempo\ horas( EMAI 15.1 e 15.2 )
HAB: identi�car que um dia tem 24 horas

27\05\19(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO : alfabetização online\ jogos
HAB: Desenvolver o raciocínio através de atividades que
estimulem seu pensamento; Compreender o sistema de escrita
alfabética.

- CONTEÚDO: Escrita pelo aluno
HAB: re�etir sobre o sistema de escrita\ SISTEMA DE ESCITA
ALFABÉTICO

24\05\19(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HAB: estimular o gosto pela leitura

23\05\19(QUINTA-FEIRA)



CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

22\05\19(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

21\05\19(TERÇA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

20\05\19(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO : alfabetização online\ jogos
HAB: Desenvolver o raciocínio através de atividades que
estimulem seu pensamento; Compreender o sistema de escrita
alfabética.

17\05\19(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HAB: estimular  o gosto pela leitura

- CONTEÚDO: roda da leitura
HAB: estimular a verbalização dos motivos da escolha.

- CONTEÚDO: brincadeiras livres
HAB: interesses comuns, interagir com o outro.

16\05\19(QUINTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HAB: exercitar a habilidade de localizar o título e o número do
autor, da ilustradora e da editora.

CONTEÚDO : sistema monetário ( emai 13.4)
HAB: reconhecer algumas cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro uasadas no dia dia.

15\05\19(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de

se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

CONTEÚDO: história 
HAB:

- CONTEÚDO: leitura e escrita pelo aluno
HAB: participar de situações de escrita de textos mesmo antes
de ser capaz de ler convencionalmente.

- CONTEÚDO:  leitura de tabela ( EMAI 13.3 )
HAB: ler e preencher tabelas simples com números familiares e
frequentes em um dado contexto.

14\05\19(TERÇA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO: sistema monetário
HAB: reconhecer algumas cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro, usadas no dia a dia

- ARTE ( CASO O PROFESSOR FALTE)
CONTEÚDO: formas geométricas
HAB: desenvolver o raciocínio lógico, identi�car cores e formas.

13\05\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO : alfabetização online\ jogos
HAB: Desenvolver o raciocínio através de atividades que
estimulem seu pensamento; Compreender o sistema de escrita
alfabética.

CONTEÚDO: sistema monetário
HAB: reconhecer as cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro usadas no dia a dia.

10\05\19(SEXTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HAB: estimular o gosto pela leitura

CONTEÚDO: jogos 
HAB:  Oralidade; atenção; concentração; escrita espontânea.

- C0NTEÚDO: biblioteca ( retirada de livros )
HAB:  Ler mesmo sem saber ler convencionalmente.

- BRINCADEIRAS LIVRES

09\05\19(QUINTA-FEIRA)



CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literários.

- CONTEÚDO: atividade de leitura pelo aluno
HAB: localizar algumas palavras ditadas pelo professor em uma
cantiga de roda conhecida

- CONTEÚDO: contagem - EMAI
HAB:  Utilizar estratégias de contagem com o apoio de objetos. •
Preencher tabelas simples. 

08\05\19(QUARTA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: estimular a capacidade delas de ouvir e compreender e de
se Familiarizar a criança com os diferentes gêneros literário

CONTEÚDO: Ciências
HAB: 

CONTEÚDO: atividade de escrita pelo aluno

CONTEÚDO:  preencher o calendário do mês. ( EMAI 4.5)

CONTEÚDO: Lição de casa 'CALENDÁRIO'

07\05\19(TERÇA-FEIRA)
PROFESSORA AUSENTE

06\05\19(SEGUNDA-FEIRA)
PROFESSORA AUSENTE

03\05\19(SEXTA-FEIRA)
CONSELHO DE CLASSE

02\05\19(QUINTA- FEIRA)
 REUNIÃO MMR

01\ 05\19 ( QUARTA - FEIRA)
FERIADO DIA DO TRABALHO

30\04\ 19 ( TERÇA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial

- CONTEÚDO: escrita de lista de doces 

- CONTEÚDO: alunos dispensados

29\04\19(SEGUNDA-FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
CONTEÚDO: brincadeiras livres
CONTEÚDO:   contagens (4.4)

26\04\19( SEXTA- FEIRA)
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HAB: proporcionar situações reais de leitura de textos,
desenvolver estratégia de leitura, construir idéias a imagem.

CONTEÚDO: hora do brinquedo
HAB:

- CONTEÚDO: calendário
HAB:  Identi�car dias da semana, explorando o calendário. •
Identi�car dias do mês, explorando o calendário. 

25\04\19 ( QUINTA- FEIRA )
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB:  Acompanhar a leitura realizada pelo professor. Conhecer
uma nova história. Familiarizar-se com algumas das
características dos contos.  

- CONTEÚDO:  parlenda para recitar o alfabeto 
HAB:  Ampliar o conhecimento sobre a sequência do alfabeto e,
progressivamente, memorizar a ordem alfabética.  Ouvir a
leitura e apreciar um texto do repertório popular de nossa
cultura. 
 

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno
HAB:  Reconhecer a utilização de números no seu contexto
doméstico e formular hipóteses sobre sua leitura e escrita. (
EMAI - 4.3)

- CONTEÚDO : lição de casa 

 

24\04\19 ( QUARTA- FEIRA )
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

CONTEÚDO: brincadeiras livres

CONTEÚDO: escrita pelo aluno



23\ 4\19 ( TERÇA- FEIRA)
CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

CONTEÚDO: Escrita pelo Aluno de nomes de brincadeiras
HAB: escrever, em colaboração com a professora, listas para
fotos \ ilustrações, considerando a situação comunicativa e o
tema\ assunto " brincadeiras e brinquedos "

CONTEÚDO: contagem
HAB: utilizar números naturais como indicador de quantidade ou
de ordem em diferentes situações cotidianas. Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamento. Organizar dados em uma
tabela simples.

CONTEÚDO: contagem (Lição de casa)

22\04\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
 
CONTEÚDO : alfabeto
HAB:  contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

CONTEÚDO: VOGAIS
HAB: conhecer as letras das vogais

19\04\19(SEXTA- FEIRA)
FERIADO

18\04\19 ( QUINTA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

- CONTEÚDO: roda da conversa 
HAB:  socialização sobre o bilhete produzido

- CONTEÚDO: contagens de objetos( EMAI 4.4 )
HAB:   Utilizar estratégias de contagem com apoio de objetos. 

17\04\19 ( QUARTA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

- CONTEÚDO:(HISTÓRIA- LIVRO DIDÁTICO)

-CONTEÚDO: Textos composto por números( EMAI- 4.3)
HAB:  Reconhecer a utilização de números no seu contexto
doméstico e formular hipóteses sobre sua leitura e escrita. 

-

16\ 04\ 19 ( TERÇA-FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

- CONTEÚDO: escrita pelo aluno: Produção de texto ( Proj.
Brinc. Trad. )
HAB:  Produzir texto, ainda que não convencionalmente, ditando
ao professor. 

- CONTEÚDO: ARTE

15\ 04\ 19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- CONTEÚDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

- CONTEÚDO: números ( EMAI- 4.2 )
HAB:  • Identi�car escritas numéricas relativas a números
familiares e frequentes. 

- CONTEÚDO: contagem de números ( informática)

11\04\19( QUINTA-FEIRA )

- CONTEUDO: leitura inicial
HAB: contribuir para o alcance de um dos objetivos atitudinais

CONTEUDO: alfabeto
HAB: identi�car letras do alfabeto, distinguir o som de cada letra.

CONTEÚDO: Dias da semana
HAB: reconhecer medidas de tempo, reconhecer e relacionar
períodos do dias.

- CONTEÚDO: números ( Lição de casa\ Livro didático de
matemática)
HAB: utilizar números naturais como indicador de quantidade ou
de ordem em diferentes situações.

10\ 04\ 19 ( QUARTA - FEIRA )

- CONTEUDO: leitura inicial de um texto cientí�co
HAB: leitura e formação de leitores, criar. estratégias de
atribuição de sentidos

- CONTEÚDO : escrita pelo aluno
HAB: escrever uma lista de nomes de bichos, a partir do ditado
do professor



- CONTEUDO: calendário
HAB: identi�car meses em sua função ordinal

08 \ 04 \ 19 ( SEGUNDA - FEIRA )

- CONTEÚDO: leitura  inicial
HAB: saber ouvir com atenção, sem interromper e vivenciar
situações de leitura a partir do cotidiano.

- CONTEUDO: Contagem de uma coleção
HAB: utilizar numeros naturais como indicador de quantidade ou
em ordem em diferentes situacoes cotidianas

CONTEUDO: Contagem de números e colecoes
HAB: estabelecer regras estratégias articular informações e ação
de modo ludico

CONTEUDO: licao de casa ( MATEMATICA) ```  QUANTIFICAÇÃO
DE ELEMENTOS DE UMA COLECAO 
HAB: contar de maneira exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o pareamento e outro agrupamento

1\ 4 ( SEGUNDA - FEIRA)

PROFESSORA DA SALA AUSENTE

02/04/2019
CORES
trabalhar com as cores que eles misturaram na aula passada
de�nir um nome para o trabalho deles
recortar o trabalho e formas de �guras , quadrado, retângulo,
triangulo
colagem formando um novo desenho

27\03\19(QUARTA - FEIRA)
- conteúdo: Leitura Inicial \  HAB: desenvolver comportamento
leitor.

- conteúdo: Linha do Tempo ( história) \HAB: identi�car
aspectos do seu crescimento por meio de registro das
lembranças particulares.

- conteúdo: nomes próprios  \  HAB: quanti�car e identi�car
letras

- conteúdo: EMAI (2.6) escrita e leitura numÉrica. \ HAB:
Identi�car escritas numéricas relativos a números familiares e
frequentes.. Reconhecer a utilização de números no seu
contexto doméstico e formular hipótese sobre sua leitura e
escrita.

26\03\19 ( TERÇA - FEIRA)

- conteúdo: Leitura Inicial\ HAB: desenvolver comportamento
leitor

- conteúdo: Brincadeira Direcionada\HAB: orientação espacial,
ritmo e equilíbrio.

- conteúdo: Projeto Brincadeiras Tradicionais \ HAB: re�etir
coletivamente sobre o funcionamento do sistema de escrita.

-ARTE

26\03\2019_arte
As cores
fundamentos de cores primarias e segundarias, misturas de
cores, execução de através de pinturas e misturas de cores,
mostrar na natureza e locais da escola que existem cores
primarias e segundarias.

25\03\19 ( SEGUNDA - FEIRA)
conteúdo: Leitura Inicial de texto instrucionais \ HAB:
desenvolver habilidade de leitor , atitudes de interação , de
colaboração, de troca de experiência em grupos desenvolver o
conhecimento e as habilidades para a inserção em situações
variadas de uso.

- conteúdo: Jogos Educativos " Alfabeto para Crianças"\ re�etir
sobre o sistema alfabético, conhecer as letras do alfabeto e sua
sequência.

- conteúdo: calendário -EMAI (2.5)\ HAB: identi�car dias da
semana, explorando o calendário

22\03 ( SEXTA - FEIRA ) - conteúdo: hora da
leitura \ HAB: desenvolver o
comportamento leitor -conteúdo: -
conteúdo: hora do brinquedo

21\03 ( QUINTA - FEIRA ) - conteúdo: leitura
inicial \ HAB: entreter, emocionar , informar
e divertir. - conteúdo: projeto brincadeira
tradicionais - conteúdo: atv. sobre reflexão
sobre o sistema de escrita.( nomes
próprios) \HAB: . Utilizar a lista de nomes
dos alunos da sala como repertório estável
para novas escritas - conteúdo: EMAI -
conteúdo : Lição de casa ( sistema de
escrita)

Profª faltaram as estratégias do dia 21/03/19 ― ANONYMOUS

20\03 ( QUARTA - FEIRA )



- conteúdo: leitura inicial\ HAB: desenvolver o comportamento
leitor
- conteúdo: AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA
- conteúdo: EMAI \ HAB: identi�car escritas numéricas relativas
a números relativos a números familiares e frequentes.
Reconhecer a utilização de números, no seu contexto doméstico
e formular hipótese sobre a leitura e escr

19\03\ 19 ( TERÇA - FEIRA )- conteúdo :
leitura inicial \ HAB: ampliar o repertório
cultural aumentar a familiaridade com a
lingua
conteúdo: palestra sanasa
CONTEÚDO: Projeto Ler e Escrever
HAB: compreender o sentido da escrita do própio nome

conteúdo : ARTES
- conteúdo: liçao de casa ( re�exão sobre o sistema de escrita -
Nomes próprios  )\ HAB:   Compreender o sentido da escrita do
próprio nome. 

18\03 ( SEGUNDA - FEIRA ) - conteúdo:
leitura inicial \ HAB: desenvolver o
comportamento leitor - conteúdo:
informática(Alfabeto) \ HAB: conhecer as
letras do alfabeto e sua sequência -
conteúdo: EMAI\ HAB :

15\03 ( SEXTA- FEIRA) conteúdo: hora da
leitura \ Hab: despertar o prazer da leitura e
aguçar o potencial cognitivo e criativo do
aluno
- conteúdo: roda da conversa \ Hab : envolver os alunos em
situações que envolvam a comunicação oral,.
conteúdo: hora do brinquedo

14\03 ( QUINTA- FEIRA )
- conteúdo: leitura deleite\ Hab: contribuir para o alcance de
um dos objetivos atitudinais: a formação de leitores,despertar o
gosto pela leitura e estimular a imaginação a curiosidade.
- conteúdo: produção de texto \ Hab: participar de uma roda,
ouvindo com atenção formulando perguntas e fazendo
comentários sobre o mesmo. - Proj. Brinc.Trad1B
- CONTEÚDO: escrita pelo aluno \ Hab: escrever seu nome
- escrita pelo aluno EMAI1.4\Hab:utilizar estratégias de
contagem dos objetos de uma coleção de objetos �xo

13\03 ( QUARTA- FEIRA )
- conteúdo: leitura deleite\ Hab: contribuir para o alcance de
um dos objetivos atitudinais: a formação de leitores,despertar o

gosto pela leitura e estimular a imaginação a curiosidade.
- conteúdo: atividades diversi�cadas \ Hab: promover momento
de interação
- conteúdo: escrita pelo aluno \ Hab: escrever o nome de cinco
colegas de classe
- conteúdo: leitura pelo aluno EMAI1.3

12\03( TERÇA- FEIRA) - conteúdo: leitura
deleite\ Hab: contribuir para o alcance de
um dos objetivos atitudinais: a formação de
leitores,despertar o gosto pela leitura e
estimular a imaginação a curiosidade. -
conteúdo: Roda da Conversa Proj. Bric.
Trad. 1A\ hAB: - conteúdo: Nosso Corpo\
Hab: realizar um apanho aos assuntos
relacionados ao corpo humano. - conteúdo:
Contagem - EMAI 1.2

11\03 ( segunda- feira) - conteúdo: leitura
inicial \ Hab: contribuir para o alcance de
um dos objetivos atitudinais: a formação de
leitores,despertar o gosto pela leitura e
estimular a imaginação a curiosidade. -
conteúdo: atividades diversificadas\ Hab:
visando atender de forma dinâmica e a
ampliar a vivência cultural e social do aluno
com o muindo em que ele está inserido -
conteúdo: Leitura pelo Aluno\Hab:
compreender antecipadamente o que está
escrito, refletindo sobre o sistema de
escrita - conteúdo: Escrita pelo aluno-
EMAI1.1

28\02
conteúdo: hora da leitura \ Hab: despertar o prazer da leitura e
aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno
conteúdo: Roda da Conversa\ Hab: Conhecer o outro, expressar
seus sentimentos.
conteúdo: Festa de Carnaval 

27\02

Professora da Sala Ausente

26\

Professora da Sala Ausente



25\02 conteúdo: Leitura compartilhada;
Hab: ouvir com atenção conteúdo: Filme;
Hab: contar quantidade de uma coleção
conteúdo: Roda da Conversa; Resolver
situação problema com a idéias de
composição por estratégias pessoais

22\02\2019
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção:
roda da leitura
quanti�car coleções de objetos: contagem
brincadeiras livres

21\02\2019
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção:
leitura inicial
9- interagir com seus pares: jogos e brincadeira
ampliar o conhecimento do seu nome e do nome dos colegas:
leitura pelo aluno

20\02\2019
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção:
Leitura Inicial
7 - esperar a vez de falar: Roda da Conversa
10- produzir escrita de números familiares ou frequentes:
Diagnóstico de SND. 
CANTOS

19\02\2019
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção
7- esperar a vez de falar: Roda da Conversa
22- escrever trecho de uma parlenda
ARTES: 

18\02\2019
1-respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção:
leitura inicial
9-interagir com seus pares: jogos e brincadeiras
20- escrever o nome: escrita do nome
cantos de jogos

15\02\2019
1- respeitar os outros escultando atentamente e focar a atenção:
acolhimento
interagir com seus pares, respeitar as regras: jogos e
brincadeiras: 
compreender o sentido da escrita do próprio nome: atividade
com nome próprio

escrever uma lista de palavras a partir do ditado do professor:
atividade diagnóstica de escrita

14\02
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção

-leitura pela professora
jogos e brincadeiras
diagnóstico de leitura

cantos

13\02\19
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção

9-interagir com seus pares; 11- respeitar regras; 12- apropriar-
se de atitudes próprias do convívio coletivo.

7- esperar a vez para falar : Roda de conversa

12\02\19
1-respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção:
Leitura Inicial

5-conhecer o outro
6- esperar a vez de falar 
7- expressar sentimentos: Roda da conversa

Artes

11/02/19
1- respeitar os outros escutando atentamente e focar a atenção:
leitura inicial
 11 - apropriar -se de atitudes próprias do convívio coletivo:
jogos e brincadeiras

19 - escrever o próprio nome: nomes

Conteúdo: sistema de escrita alfabético, relação grafofônica,
leitura, alfabeto, nomes próprios, leitura

ESTRATÉGIAS

16\12\2019
-leitura em voz alta pela professora de uma história

- auditório



-avaliação �nal

13\12\2019
- leitura de uma história pela professora

- auditório ( bichodario)

- jogos para alfabetização

12\12\2019
 - roda de leitura

- auditório

- momento de interação . �lme" treinando meu dragão 2 "

11\12\2019
- leitura em voz alta

- momento de interação, brincando de pega duro

- auditório ( bichodario )

13\12\2019
CONTEÚDO: leitura pelo aluno
HABILIDADE: despertar o gosto pela literatura.

CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético ( RECUPERAÇÃO INTENSIVA)

CONTEÚDO: ( sala de informática) números e operações
HABILIDADE: ampliar o campo numérico.

10\12\2019
- leitura em voz alta pela professora

- momento de  interação brincando de pega- pega alta.

- auditório ( bichodario )

09\12\2019
- leitura em voz alta pela professora de um poema

- bichodario

- manhã de autógrafo " Estante Mágica "

06\12\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma fábula

- momento de interação, brincando de pega corrente.

- jogos para alfabetização

05\12\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma notícia

- bichodario 

- festa de natal

04\12\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma história

- momento de interação " cabra cega"

- utilizar de estratégias pessoais para resolver cálculos

- Auditório ( bichodario )

03\12\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

- utilizando de estratégias pessoais para realização de cálculos

- auditório ( bichodário)

02\12\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma fábula

- brincando de gato e o rato

- preencher tabela ; explorar quadro numérico depois preencher
o quadro de números no livro.

29\11\2019
- leitura em voz alta pela professora

-   utilizando estratégias de cálculos  para jogos.

-  �nalização da confecção dos instrumentos indígenas E
preparação da mostra cultural



28\11\2019
- leitura em voz alta pela professora

- eitura em voz alta pela professora

-  classi�car objetos leves e objetos pesado

-  �nalização da confecção dos instrumentos indígenas.

27\11\2019
"que é - leitura em voz alta pela professora de um mito

- brincadeira " o que é o que é"

- confecção de instrumentos indígenas

26\11\2019
- leitura em voz alta pelo professor de um poema

- resolver co estratégias individuais

- construção de palavras canônicas

25\11\2019
- leitura em voz alta pela professora  de um conto

- resoluções através de estratégias individuais

- construção de palavras canônicas 

22\11\2019
- leitura de gibis

- confecção de vasos

- alfabetização através de jogos

21\11\2019
- leitura em voz alta pela professora

- contagem de objetos

- �nalizando trabalho para exposição

03\11\2019

  escrita CONTEÚDO: leitura inicial
HABILIDADE: ler para apreciar gêneros do campo artístico
literário

CONTEÚDO: números e operações
HABILIDADE:  Calcular adição com ou sem agrupamento e
subtração com ou sem desagrupamento 

CONTEÚDO: emai  29.5\ avaliação
HABILIDADE:  avaliar conhecimentos das ctianças sobre as
expectativas da aprendizagem desta THA.

CONTEÚDO: Re�exão sobre o sistema de escrita alfabética. 
HABILIDADE: promover a re�exão sobre o sistema de escrita
alfabético

20\11\2019

*** FERIADO ***

19\11\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

- preencher quadro numérico e responder questionário .

- �nalizando trabalho para exposição.

18\11\2019
- leitura em voz alta pelo professor de letra de uma música

- desenhar quantidades de frutas indicadas.

- Leitura e escrita de texto parlenda  

14\11\2019
- leitura em voz alta pela professora de um textos instrucionais

- confecção de brinquedos indígenas

- em grupo \ jogo da memória

13\11\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

- observarem as características das formas geométricas
arredondadas ou não e a identi�cação das faces planas



12\11\2019
- leitura em voz alta pelo professor de um mito

- comparar duas quantidades e registrar mais\menos

- Produção de texto ( quadrinhas)

11\11\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma fábula

- ditado pela professora

- disponibilizar materiais para confeccionar �guras , utilizando
linhas retas, linhas curva, linhas onduladas e linhas mista.

08\11\2019
- leitura em voz alta pelo professor de um poema

- explorar  cálculos mentais que possibilitem ampliar a
pro�ciência de cálculo.

- alfabetização

07\11\2019
- leitura em voz alta pela professora de um texto cientí�co

- analisar ilustração e formular estratégia e registro pessoal

- roda de leitura\ leitura pelo aluno

06\11\2019
- leitura em voz alta pelo professor de um trava língua

- estimativa anotações.

-  Diferênça \ s

05\11\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

-  preencher tabela

- criar, colar e pintar usando barbante.( criação de �guras)

04\11\2019

- leitura em voz alta pela professora de uma fábula

- ler e responder tabela

- produção de texto escrita de poemas.

- 

01\11\2019
leitura em voz alta pela professora de um conto

- Atividades envolvendo conto de histórias, jogos e
brincadeiras,artes.

- (informática) trabalhar adição

31\10\2019
-  leitura em voz alta pela professora de um poema

- REALIZAÇÃO avaliação proposto pelo livro EMAI.

- livro didático de história

30\10\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma história

- ler e preencher tabela simples

- Escrita pelo aluno de lista de personagens conhecidos pela
turma 

29\10\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

- resolver situação problema do campo aditivo

-livro “Arte para Crianças” na página 91 e observem(posição 4 )a
reprodução da tela de Paul Klee,  em  grupos,  que  recortem 
�guras  geométricas  de revistas e jornais e, após combinarem o
suporte, realizem um grande painel de colagem

24\10\2019
-  leitura em voz alta pela professora de texto cientí�co

- preencher calendário

23\10\2019
- leitura em voz alta pela professora
de um mito.



- ditado de números

- Escrita pelo aluno de legendas para fotos

22\10\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma história

- realizar contagem e completar conjuntos

- cada equipe será fazer um desenho, utilizando diferentes tipos
de linhas: 
linhas retas, linhas curva
s, linhas em zigzag, etc.

21\10\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

- resolver situação problema do campo aditivo

-Escrita pelo aluno de parlendas e cantigas

18\10\2019
- leitura individual pelo alunos de gibis

- realizar contagens\escalas ascendentes\descendentes, através
de jogos online na sala de informática

- proporcionar um espaço onde a criatividade e as imaginações
ganham forma.

17\10\2019
- leitura em voz alta de um mito pela professora.

- continuação emai.

- escrita pelo aluno ( livro didático)

16\10\2019
- leitura de um conto em voz alta pela professora

- montar palavras silábicas

- contagem pelo aluno, explorar quadro numérico.

15\10\2019
feriado

14\10\2019

professora ausente

11\10\2019
leitura pelo aluno
 confecção de ioio e quebra cabeça de palavras.

apresentação dos alunos

10\10\2019
brincadeiras diversi�cadas

biogra�a dos alunos

09\10\2019
- �lme os "Croods" 
- cantos : massinha; pintura livre

08\10\2019
-leitura em voz alta pela professora de uma notícia

- pintura e desenhos livres

- preencher calendário de Outubro

07\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma história " Pandora "

- brincando de "Gato e o Rato "

- recortar de revista imagens para construção de pequenos
textos.

30\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de um texto cientí�co

- auditório

- em roda cada aluno expressa o valor pela família, amigos,
ilustrando boas ações que devemos praticar como pessoa e
amando e respeitando o outro( setembro amarelo)

27\09\2019
- escrita pelo aluno de perguntas

- leitura pelo aluno de tabelas simples



26\09\2019
- hora da leitura . Leitura pelo aluno de (livros ) de sua escolha.

- avaliação da AP

25\09\2019
- leitura em voz alta de um conto pela professora

- atividade no livro didático de geogra�a

- jogo do nome oculto

24\09\2019
concluindo estante mágica
( escrita e ilustração)

AVALIAÇÃO

23\09\2019
 - leitura em voz alta pela professora de um trava-língua

- disponibilizar para várias ferramentas e suportes de desenho
para estimular sua criatividade

-litura de palavras de sílabas canOnicas

20\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de um conto

- ilustração sobre os texto produzido

- escrita pelo aluno de números ditado pela professora

19\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de um poema
-  produzir desenho e legenda  sobre o que aprenderam sobre os
povos indígenas.
- contar e forma pares, e comparar se há mais\ou menos

18\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma notícia

- leitura e escrita pelo aluno( correção)

- resolver situação problema o livro

17\09\2019

- leitura em voz alta pela professora de um conto

- escrever perguntas ditada pela professora

- produção de rimas de sua própria autoria

- preenche quadro numérico 

16\09\2019
- leitura em voz alta pela professoras de rimas

- (Produção de texto) construção e rimas de sua própria autoria. 
( estante mágica )

13\09\2019
-  leitura pelo aluno de contos escolhido por ele mesmo

 

- leitura pelo aluno de um poema

- informática

12\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de uma notícia

- leitura em voz alta de um mito pela professora 

- escrita de texto (estante mágica)

- emai

11\09\2019
- leitura em voz alta de um conto pela professora

- responder atividades propostas pelo livro didático de ciências.

- responder atividade proposta no EMAI

09\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de um poema
 
- pintura com guache

- leitura pelo aluno de lista de brincadeiras

-  responder a atividade proposta pelo livro

06\09\2019



-  leitura pelo aluno de gibi

- contagem de uma coleção

REUNIÃO DE PAIS

05\09\2019
- leitura em voz alta pela professora do conto Pinóquio 

- ordenar �guras na ordem alfabética, produzir escrita dos
nomes correspondente.

- completar quadro numérico

04\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de um poema" O Menino
Azul "- de Cecília Meireles.

- leitura coletiva de um mito

- resolver situação problema do campo aditivo

03\09\2019
- leitura em voz alta pela professora de um texto cientí�co

- escrita pelo aluno de números

- leitura coletiva de palavras com estrutura silábica canônica.

02\09\2019
- produzir a escrita de um caminho percorrido(localização de
ruas).

- leitura coletiva de um texto instrucional

- explorar calendário, identi�car dias da semana.

26\08\2019
- L.D\HISTÓRIA ( p.96),

23\08\201
- leitura pelo aluno de um conto, e identi�car o assunto de um
texto

- ler e escrever, em colaboração com os colegas parlenda

- ler e identi�car números maiores e menores

22\08\2019
- leitura de um conto pela professora

- comentando o que foi lido

-  ler tabelas e responder questões

21\08\2019
- leitura de uma história pela professora

- escrita de uma lista de palavras do mesmo campo semântico

- contar uma coleção para registrar a quantidade

20\08\2019
- leitura de uma história" A Velha A�ar"  pela professora em voz
alta

- atividade 5 da R.I

- produção de texto (bilhete )

19\08\2019
- leitura de um conto pela professora

- ler palavras tomando como referência palavras conhecidas\
memorizadas do nome dos colegas (RC)

- atividade 4 do RC

16\08\2019
- leitura de um conto pela professora

- (leitura de lista de títulos de contos ) ler recorta e ordenar
títulos de histórias

- atividade 3 da (RI)

15/08/2019
-  Realizar inferências a partir da leitura de um texto verbal de
uma história.

- leitra pelo professor e localizar palavras ditada pela professora

- ATIVIDADE 2 - RI

14\08\2019



-  atividade de auditório

- ler e escrever, em colaboração com os colegas de uma
parlendas

- escrita de números pelo aluno ditado pelo professor. 

13\08\2019
- produzir escrita de palavras 

-  comparar escritas numéricas e identi�car o maior e o menor
número representado

- em dupla produtiva escrita pelo aluno de uma quadrinha

12\08\2019
- leitura de história " Algazarra das Letras "em voz alta pela
professora

- leitura e escrita de palavras pelo aluno

- explorando quadro numérico, desenvolvimento e intervenção
da atividade

09\08\2019
- em círculo leitura silenciosa pelo aluno, depois, dizer sobre o
livro que foi escolhido: tema, autores, etc.

- recorte e colagem para lembrancinhas dos pais.

08\08\2019
- leitura de um conto pela professora

- comentando o que foi lido pela professora, tais como, nome de
autor, ilustrados, leitura de imagem..

- encontrar no quadro numérico números
escondido(EXPLORANDO QUADRO NUMÉRICO )

07\08\2019
- leitura de um poema pela professora

- aplicação da Avaliação de Aprendizagem em Processo de
Matemática

- continuação da produção de texto sobre " Minhas Férias "

06\08\2019

- leitura de um conto pela professora em voz alta

- ler e ordenar títulos de histórias

- produção de texto em dupla, escrita de bilhete.

- completar quadro numérico e circular números ditados pela
professora.

05\08\2019(SEGUNDA-FEIRA)
- leitura de um conto " Os três porquinhos " em voz alta, pela
professora.

- seguir as orientações para aplicação da APP

- explorar calendário

-

02\08\2019(SEXTA-FEIRA)
- confecção da lembrancinha para os pais

- assistir aula da professora Ivonete ( tema: capoeira)

01\08\2019(QUINTA- FEIRA)
- leitura de um conto pela professora

- preencher calendário, responder as perguntas sobre o mesmo

- lúdico com recorte de palavras.

31\07\2019
- leitura pela professora em voz alta( usando Data Show )

-  (interação do grupo) em círculo , cada aluno escreve seu nome
e um "imitação". Um aluno por vez retira , lê e realiza a imitação
escrita no papel.

- ilustração de " MINHAS FÉRIAS " e escritas dos lugares
frequentado no período de férias.

28\06\19(SEXTA-FEIRA)
****** FERIAS*****

27\06\19 ( QUINTA- FEIRA)
- leitura pela professora

- utilizar o dinheiro em situações de compras, através de
simulação de " Circo "



26\06\19 ( QUARTA- FEIRA)
**** PASSEIO\ CINEMA **

25\06\19 ( TERÇA- FEIRA)
*** CONSELHO DE CLASSE **

24\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
*** CONSELHO DE CLASSE ***

21\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
*** PONTO FACULTATIVO **

20\06\19 ( QUINTA- FEIRA)
*** FERIADO ***
"" Corpus Christi ""

19\06\19 ( QUARTA- FEIRA)
- leitura pela professora

- assistir vídeo " Contar a História do Dinheiro " 

- confecção de um painel \mural sobre o sistema monetário

- ensaio para o "espetáculo no circo"
- 

18\06\19 ( TERÇA-FEIRA)
- leitura pela professora de uma fábula " A gansa dos ovos de
ouro "

- avaliação da aprendizagens da turma.

17\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- leitura pela professora de uma fábula " O Corvo e o Jarro "

-  continuação do preenchimento da tabela, sobre o tempo
durante a semana.( de sexta \ sábado e domingo ).

14\06\19 (SEXTA- FEIRA)
- leitura pelo aluno de livros de um acervo

- preencher tabela sobre o tempo na quinta feira

- *** FESTA  JUNINA ***

13\06\19 ( QUINTA- FEIRA)
- leitura em voa alta pela professora de um conto " O Gato de
Botas"

- (17.4)leitura de tabela sobre a temperatura e responder.. (17.1
preenchimento da tabela sobre o tempo na quarta-feira)

12\06\19 ( QUARTA-FEIRA)
- leitura pela professora de um conto " Rumpelstichen"

- (17.3)realização de uma pesquisa sobre o tempo e a
temperatura para socialização. (17.1 preenchimento do tempo na
terça- feira)

11\06\19 ( TERÇA-FEIRA)
- leitura pela professora de uma  parlenda" Lá em cima do piano
"

- (17.1) observar as variações do tempo , para preenchimento de
uma tabela\tempo na segunda - feira. ( 17.2)leitura de
informações , observar o trecho do jornal proposto no livro e
responderem as perguntas sore o mesmo.

- 

10\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- leitura pela professora de um conto " Branca de Neve"

- observar cartelas de quadros numéricos e circular números
maiores.

- competição Dragonlearn

07\06\19 ( SEXTA-FEIRA)
- em semi círculo cada aluno realiza a leitura de um livro.

- BRINCANDO COM BRINQUEDOS

-  números escondidos. Explorando o quadro numérico móvel da
sala de aula. Localização no quadro dos números que estão
faltando.( complemento da ATV. do emai.

06\06\19 ( QUINTA- FEIRA )
- leitura pela professora de um conto " A Bela Adormecida "

- quanti�car para  comparar maior\ menor , desenhar  p\
completar com  a quantidade q falta.

- (* ñ alfb.) jogo de pontinhos: ligar dois pontinhos, ao formar o
quadrado, escrever a letra inicial de  seu nome.Depois completar



a tabela com as quantidade de pontos de cada participante.
(*alfb) produção de texto\escrita de um bilhete.

05\06\19 ( QUARTA-FEIRA)
- leitura pela professora de um texto de um texto cientí�co "
GALO-DE-CAMPINA" 

- ( Lúdico ) no pátio, riscar no chão o tabuleiro com ilustrações.
Ao ser lançado o dado , dizer qual é a �gura e que letra inicia(*
para os não alfabético), para (*os alfabéticos reproduzir o nome
da �gura no chão) no chão

- CONTEÚDO: explorar a leitura de uma tabela, e registrar o
números obtidos ( pontos)

 

26/04/2019
Educação Física
No primeiro momento todos sentados em roda .
Segundo Momento vivenciar a prática

04\06\19 ( TERÇA- FEIRA)
- leitura pela professora de um conto " João e Maria "

- (16.1)contar uma coleção de objetos, observar os agrupamentos
e responder as perguntas.o ( 16.2) contar 

- LÚDICO \ atv extra para ampliar EMAI. JOGO: " Duas Mãos"
(SALA 7 )

- 

03\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- leitura em voz alta pela professora  de uma cantiga de roda "
Pombinha Branca "

- sala de informática\ dragonlearn 

-  ( 15.4 )preencher calendário de junho. ( 15.5) preencher a
agenda com a atividade a serem realizadas na próxima semana.

12/04/2019
No primeiro momento todos sentados em roda
Segundo Momento vivenciar a prática.

31\05\19(SEXTA-FEIRA)
- cada aluno escolhe um livro para realizar a leitura. Ler mesmo
sem saber ler.

- brincadeira com brinquedos

- retirada do livro 

- resolução de situações problema do campo aditivo.

- 

30\05\19(QUINTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta do uma
fábula " A Gansa dos ovos de ouro "

- ( alfabetização com o lúdico) em círculo, canta se uma cantiga e
ao parar a música, o aluno que permanecer com a lata do
alfabeto retira uma letra , e diz nome \ palavra que se inicia com
a letra retirada.

- localizar palavras em uma cantiga de roda conhecida( barata )

- realizar atividades proposta no livro(os alunos deverão se ater
aos acontecimentos ocorridos nos dias anteriores)

29\05\19(QUARTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

- desenhar os personagens do conto Branca e Neve, e escrever
os nomes correspondente.

- realizar ATV proposta no livro didático de história.

-resolver situações q apresentam uma situação que envolva a
grandeza do tempo. ( livro didático de matemática\
complemento do EMAI )

28\05\19(TERÇA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta da fábula"
O Ratinho, o Rato e o Galo"

- escrita pelo aluno da parlenda "Dedo Mindinho"

- (15.1)leitura de um texto e identi�car horários diferentes e
responder as questões propostas no livro. (15.2)Através das
ilustrações estabelecer horários.

27\05\19(SEGUNDA-FEIRA
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

-Contar a quantidade de sílabas, para descobrir entre duas
palavras qual a maior;

-confecção de livro de palavras( escrita dos nomes das �guras)



24\05\19(SEXTA-FEIRA)

23\05\19(QUINTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

22\05\19(QUARTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

21\05\19(TERÇA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

20\05\19(SEGUNDA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

Contar a quantidade de sílabas, para descobrir entre duas
palavras qual a maior;

17\05\19(SEXTA-FEIRA)
- cada aluno escolhe um livro para realizar a leitura. Ler mesmo
sem saber ler.

- cada aluno trará de casa um livro de sua preferência, em roda
compartilhará com o grupo o porque da escolha do livro, ler
nome do autor, editora, etc...

- Brincando com brinquedos variados.

16\05\19(QUINTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta, do conto
" A Bela Adormecida "

-  No Livro Didático de Matemática, os alunos deverão
identi�car nome do título, nome do autor, ilustrador e editora.
Leitura da síntese da história para os alunos, depois recuperar
assuntos e informações em situações de escuta. Depois os
alunos devem identi�car palavras que se diferenciam por uma ou
mais letras.

- No livro do EMAI , cada criança deverá escolherá um boné, ler
o valor referente ao boné escolhido e desenhar as cédulas e
moedas que necessitam para comprar o boné escolhido (
exposição com os desenhos do boné escolhido e seus valores\
cédulas e moedas ). Intervenção pela professora. Ler a consigna
proposta na atividade e dar um tempo para cada um responder.

15\05\19(QUARTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

- leitura coletiva da parlenda " Atirei o Pau no Gato - to ", depois
em duplas produtivas a realização da escrita. ( alunos alfabéticos
, ditam para os não alfabéticos )

- fazer a leitura dos números de bonés vendidos na semana e
responder á perguntas que serão lidas pausadamente. Ler cada
pergunta e dar um tempo para que respondam. Socialização das
respostas solicitando que justi�quem. Na segunda atividade
deveram ligar cada escrita numérica á sua escrita ´por extenso.
Depois ditado de números, incluindo alguns maiores que 100
para diagnosticar até que números os alunos escrevem. Explorar
o quadro numérico.

14\05\19(TERÇA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

- vendas de bolos e doces ( lúdico )

- recortar e formar �guras com as formas geométricas.

13\05\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

-  leitura de palavras

- desenhar ás cédulas e moedas conhecidas e fazer uma
exposição desses desenhos e a socialização desses
conhecimentos. Entregar a atividade do livro para que cada um
resolva. Explorar as respostas das crianças. Socialização dos
conhecimentos e pedir para que as crianças justi�quem suas
respostas.

10\05\19(SEXTA-FEIRA)
- cada aluno escolhe um livro para realizar a leitura. Ler mesmo
sem saber ler.

-  ( para os alfabéticos-  Identi�car a sílaba como unidade
fonológica. Escrever palavras corretamente. ) e ( para os não
alfabéticos - Participar da brincadeira, integrando-se com o
grupo; Comparar as letras a �guras quanto às semelhanças e
diferenças sonoras )
- 
- retirada de livros para ler em casa

- BRINCANDO COM BRINQUEDOS

09\05\19(QUINTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

- utilizar diferentes estratégias de leitura ( de seleção,
antecipação, e veri�cação) para reconhecer a escrita nos versos
de uma cantiga de roda conhecida.

-  contagem de uma coleção de tampinhas, fazerem as



estimativas e anote na lousa as respostas das crianças. Depois,
pedir q cada criança conte os e anotem no livro a resposta, 
Depois de preenchida a tabela na lousa, faça a leitura coletiva da
quantidade 

08\05\19(QUARTA-FEIRA)
- em círculo , a professora realiza a leitura em voz alta.

- 

- ATV. de re�exão sobre o sistema de escrita

-  exploração com perguntas a respeito de quantos dias tem esse
mês, em que dia da semana começou o mês,  Depois,
completaram o calendário do mês com os dias e problematize
fazendo perguntas, como, por exemplo: há feriados no mês?
Quantos domingos tem esse mês? Depois, peça que respondam
às questões propostas na atividade. 

- Lição de casa: atividade com calendário.

07\05\19(TERÇA-FEIRA)
professora ausente

06\05\19(SEGUNDA-FEIRA
PROFESSORA AUSENTE

03\05\19(SEXTA-FEIRA)
CONSELHO DE CLASSE

02\05\19(QUINTA- FEIRA)
REUNIÃO MMR

01\ 05\19 ( QUARTA - FEIRA)
feriado

30\04\ 19 ( TERÇA- FEIRA)
- em círculo as professora realiza a leitura de um conto para os
alunos.

- em grupos de 4 alunos cada( grupos produtivos) os alunos
escreveram nomes de sabores de bolos e sucos.( neste mesmo
momento é trabalhado o mesmo conteúdo , mas de maneira
diferente com os alunos não alfabético- realizam esta escritas
usando letras móveis, com intervenção da professora)

* alunos dispensados as 10:00 para reunião MMR

29\04\19(SEGUNDA-FEIRA)
- Leitura pela professora em voz alta

- brincadeiras livres no jardim da escola( nas pedras)

-  quantidade de lápis desenhados na atividade , também
contaram os desenhos dos objetos, respondendo oralmente,
quantos são os clipes e quantas são as borrachas para, então,
responderem às questões. 

26\04\19 ( SEXTA- FEIRA )
- leitura pela professora LEITURA DE CONTO PELO
PROFESSOR  em voz alta a atividade é coletiva, os alunos
organizados num círculo, no chão. 
- brincadeira livre com brinquedos
-  preencher o calendário do mês.  com perguntas a respeito de
quantos dias tem esse mês, em que dia da semana começou o
mês e em que dia da semana terminou esse mês. 

25\04\19 ( QUINTA- FEIRA)
- leitura pelo professora 

-   os alunos  reunidos em círculo,  utilizar o texto “Suco gelado”
escrita do  texto na lousa, como suporte para a leitura coletiva.
Após a leitura, pular corda e recitar a cantiga em um contexto
lúdico. 

-  contar a quantidade de meninos; e a quantidade de meninas
presentes à aula. Fazer com que preencham o texto proposto na
atividade,  preenchimento dos espaços do texto. Incentivar que
os alunos  desenhem seus colegas e a respondam quantos
colegas desenharam. 

- ( lição de casa ); levar a parlenda para ler com os familiares,
ilustrar o texto, 
 

24\04\19 ( QUARTA- FEIRA )
- leitura pelo professora em voz alta
- brincando de estátua
- escrita de uma lista (nome de sabores de sucos)

23\04\19 ( TERÇA- FEIRA)
- ( Projeto Integrado), escrever os nomes das brincadeiras ou
brinquedos apresentados nas imagens.Socializar o que foi
escrito. Analisar com os grupos as diferentes escritas para a
mesma palavra e compartilhe propondo re�exão sobre a escrita.

- contagem descendentes e ascendente. QUANTIFICAÇÃO de
elementos de uma coleção: estimativas, contagem de um em um,



pareamento ou outros agrupamentos e comparação. Registro de
dados em uma tabela simples para comunicação de informações
coletadas.

- ( Livro didático de matemática- página 24\25) Contagem
ascendente e descendente. Quanti�cação de elementos de uma
coleção: estimativas, contagem de um em um, pareamento ou
outros agrupamentos e comparação, coleta e organização de
informações

22\04\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- jogos online:  em dupla, cada deverá relacionar a letra com a
�gura

- Auxiliar os alunos na leitura das palavras. Identi�car
semelhanças e diferenças entre sons. Estimular o aluno a
observar a diferença entre  as palavras.
ditado de palavras : olho, óleo, Otávio, oca, ônibus, óculos, oco,
ovo, omelete, oito, ópera, orelha, osso, indígena.

19\04\19 ( SEXTA-FEIRA)
FERIADO

18\04\19 ( QUINTA-FEIRA)
-  Leitura pela professor em voz alta
- em roda da conversa( socializar o bilhete produzido por eles)
leitura do texto , perguntando para os alunos se o texto �cou
bem escrito, se é necessário fazer algum ajuste e retomando a
�nalidade do bilhete e para quem está sendo escrito. Auto
correção para a digitalização do mesmo.

-  Convidar uma das crianças para contar a quantidade de alunos
presentes à aula e marcar esse número na lousa. Pedir que 
estimem se a quantidade de lápis desenhados na atividade é
su�ciente para que se possa dar um lápis a cada criança
presente à aula. Pedir que descrevam uma estratégia para
descobrir quantos lápis faltam para distribuir aos alunos da sala. 
Passaram para o próximo item da atividade que a do livro EMAI
Pedir para os alunos estimarem se há mais clipes ou borrachas
desenhadas. Depois contaram contarem os desenhos dos
objetos, respondendo oralmente, quantos são os clipes e quantas
são as borrachas para, então, responderem às questões .
Contagem dos clipes e as borrachas por agrupamentos, por
exemplo, de 2 em 2, de 5 em 5.  

( oferecerei  Problemas de comparação de quantidades que são
adequados para trabalhar a função de cardinalidade do número. )

17\04\19 ( QUARTA- FEIRA
- leitura em voz alta pela professora
-
-  fazer uma contagem. Perguntando se sabem quantos alunos
há na classe, quantos são os meninos e quantas são as
meninas. Depois preencher o texto proposto na atividade  e

desenharem seus colegas e a responderem quantos colegas
desenharam.  Observação/Intervenção Propiciar outras
situações de contagem, como, por exemplo, o número de
carteiras na sala de aula, com o devido registro. Explorar a
comparação entre os números de meninos e meninas, carteiras
e alunos, fazendo perguntas: o que há mais: meninos ou
meninas? O que há mais: carteiras ou alunos? 

16\04\19 ( TERÇA- FEIRA)
- leitura em voz alta pela professora

-  troca de ideias sobre o que é comum em relação ao:
destinatário do texto, conteúdo dos bilhetes, tamanho do texto,
formas de iniciar e �nalizar o texto. 
 Elaboração de um bilhete, junto com as crianças, contando
sobre o projeto das brincadeiras e convidando o familiar para vir
à escola ensinar a brincadeira que fez parte de sua infância.
Nesse momento, as crianças ditam para o professor que escreve
na lousa. 

15\ 04\ 19 (SEGUNDA- FEIRA )
- leitura em voz alta pela professora de um conto
- explorar o quadro numérico em ordem crescente até o 29

10\ 04\ 19 ( QUARTA-FEIRA )

- PRIMEIRO MOMENTO , levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos do que sabem sobre a planta carnívora,, o que
gostariam de saber e o que aprenderam.
SEGUNDO MOMENTO, apresentação do texto no data show,
para realizaçao da leitura comartilhadac
TERCEIRO MOMENTO, levantamento sobre o texto ( informacinf
explicitas tais como, quais insetos o autor aponta no texto, as
joaninhas corre perigo ao pousar na planta carnívora, por quê
etc ) e ( atividades implícitas tais como , procurar imagens
baseadas em informações implícitas e escrever legendas para
imagens pesquisadas, discutir sobre as imagens e legendas
recolhidas)

---- escrita  de uma lista de bichos do Jardim
- listar e nomear meses do ano, numera Las , explorar a função
ordinal .

05\04\19 ( SEXTA-FEIRA )

- EM SEMI CIRCULO cada aluno realiza a leitura, mesmo antes
de saber ler convencionalmente
- assistir o vídeo sobre o alfabeto
- recorte e colagem do alfabeto ilustrativos
- leitura de números de casa para reconhecer a utilização no
seus contextos doméstico, e responder as questões do livro



03\04\19 ( QUARTA-FEIRA ) 

- leitura em voz alta pela professora
- brincando de morto-vivo no patio
- cada aluno, confecciona seu proprio quebra-cabeça do
ALFABETO, pintando recortando, depois montando
- leitura de tabela simples  responder as questões do livro

01\04\19 ( SEGUNDA-FEIRA ) 

PROFESSORA AUSENTE

02/04/2019
fazer uma roda de conversa, e falar das cores que eles
descobriram
comentar sobre esta cores no dia dia na natureza
recortar em formas de �guras
colagem formando um novo desenho

27\03\19( QUARTA- FEIRA)
- Leitura em voz alta pela professora

- Roda da conversa; ilustrar momentos de suas lembranças que
estão em mente

- recortar letras do nome próprio, ordena- las , quanti�ca- las,
letra inicial e letra �nal.

- leitura e escrita de números de sapatos

26\03\19(TERÇA- FEIRA)
- Leitura em voz alta pela professora

- Brincando de GATO E O RATO, as crianças formam um roda de
mãos dadas. Uma delas, o ratinho e outra o Gato. A brincadeira
�naliza quando o Gato pega o Rato

- seleção, entre as dez brincadeiras menos conhecidas pelo
grupo, quatro para serem explicadas\ ensinadas\
compartilhadas pelos familiares. 1° momento oralmente 2°
momento, utilizando letras móveis

25\03\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- em círculo leitura pela professora

- cada aluno direcionado a um computador, estourando as letras
citadas.

- preencher calendário

26/03/2019_arte
Trabalhar com cores, primarias,  segundarias, fazendo misturas
para criação de cores diferentes usando a mistura das cores
primarias e segundarias, execução de desenhos e formas livres
com pintura com dedos e a mão

20\03\19(QUARTA- FEIRA)
- Leitura da professora em voz alta
- escrita pelo aluno
-  apresentar �cha; explicar o que é tabela e o que se refere cada
linha; socializar as informações inseridas nas tabelas; fazer
cartaz com a compatibilização dos dados

19\ 03\ 19 ( TERÇA- FEIRA)
- Leitura e voz alta pela professora
- sala multiuso
-  em semicírculo, entregar a �cha, explorar tópicos; pedir q
alguns alunos arrisquem a leitura; intervenção da professora e
escrita do nome próprio no local indicado.

18\ 03\ 19
- leitura em voz alta pela professora
- cada aluno utilizando um computador joga " jogo do alfabeto "
- jOGAR AMARELINHA ; DESENHAR EM UMA FOLHA a4
AMARELINHA; RECITAR NÚMEROS NA ORDEM INVERSA DE 10
... 1; nomear numeros; contagem oral; desenhos de objetos.

15\03 ( SEXTA- FEIRA)
- leitura pelos alunos ,  mesmo sem saber ler
-  conversa sobre o levantamento de conhecimento prévio das
PARLENDAS
- brincadeiras com bonecas, carrinhos, etc
- 

14\03 ( QUINTA- FEIRA ) - leitura em voz
alta pela professora - elaboração de ficha de
pesquisa- Professor escriba -metodologia
lúdica: amarelinha dos nomes quantificar e
registrar

13\03 ( QUARTA- FEIRA )
- Leitura em voz alta pela professora
- cantos de jogos
-escrita de cinco nomes dos colegas da sala
- quanti�car coleções



12\03( terça- feira) - Leitura em voz alta
pela professora - apresentação do projeto e
seu produto final - confecção do corpo com
jornal, BRINCADEIRAS - realizar contagem
de uma coleção

11\03( segunda - feira) - leitura pela
professora - cantos diversificados: arte -
leitura pelo aluno da lista de nomes dos
colegas da classe - escrita dos números
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 pelo aluno

-Leitura em voz alta pela professora - Em
roda, troca de experiência sobre "a linha do
tempo" de cada aluno, para depois ilustrar. -
Musicas , danças e fantasias "carnavalesca."

27\02 Professora Ausente

26\02
professora Ausente

25\02 - Leitura realizada pela professora -
Dominó das Frutas -Atividade diagnóstica
SND -Brincadeiras Livres ( casinha, carrinho
e fantasia)

22\02\2019
Cada aluno lê através das imagens livros de contos escolhido por
si
contar coleções
brincando de casinha, carrinho e fantasias.

21\02\2019
leitura em voz alta pela professora
brincadeira: O Mestre mandou
utilizar estratégias ( antecipação e veri�cação ) para localizar os
nomes

20\02\2019
Leitura em voz alta pela professora
discutir com a turma sobre " O Respeito a todas as crianças \
professores e todos os funcionários da escola. Elaboração de
desenhos que representem algum direito que considerem
importantes.

escrita de números
cantinhos de modelagem; massinha e colagem

19\02\2019
Leitura em voz alta pela professora
histórias preferidas da turma, o que todas as histórias ( contos)
tem de parecido, como costuma ser os �nais das histórias,
personagens.
escrita de um trecho de um texto.

18\02\2019
leitura em voz alta pela professora
coelhinho sai da toca
quanti�car, ler, associar, diferenciar( esquerda para direita) as
letras que compõem o nome 
bingo, percurso e quebra cabeça

15\02\2019
leitura em voz alta pela professora
telefone sem �o
montar o quebra cabeça do nome, reconhecendo as letras que os
compõe e suas sequências.
diagnóstico de forma lúdica( cada criança por sua vez retira uma
�cha dentro de uma caixa, onde contém várias �guras de
animais diferente : cavalo, hipopótamo, borboleta, etc diz em voz
alta o nome do animal da qual retirou. Todos terão que realizar a
escrita do nome dito.

14\02
leitura pela professora
jogos e brincadeiras: aprendizagem de música " era uma casa
muito engraçada"
localizar palavras em uma cantiga conhecida
cantos de jogos: pega-vareta; quebra- cabeça; jogo das letras

13\02\19

jogos e brincadeiras : jogos cooperativo

conhecendo as preferências da turma.

12\02\19
1-em roda, leitura em voz alta pela professora;

5-6-7- elaboração dos combinados da turma;



11\02\19
1-em roda, leitura em voz alta pela professora.

2-caça- tesouro das letras.

3- quebra- cabeça dos nomes; escrita do nome

As crianças com muita di�culdade no universo escrito (tais como
as que se encontram nas hipóteses pré-silábica e silábica sem
valor sonoro) e que ainda não se apropriaram da escrita de seus
nomes podem não ter autonomia de buscar o próprio nome no
painel e/ou também seguir a ordem correta das letras. Neste
caso, incentive-a a consultar o painel de nomes da sala de aula e
quando necessário dê pistas de como encontrar o seu nome, por
exemplo, perguntando a ela:
O seu nome começa com qual som inicial?
E termina com que som?

O seu nome começa com qual letra?
Você precisa dar uma olhadinha nas peças do quebra-
cabeça para identi�car as sílabas do seu nome?

Caso algumas crianças apresentem muita facilidade, agrupe-as e
misture as peças dos seus quebra-cabeças para que as crianças
possam montá-los (o número de crianças a ser agrupado
dependerá do grau de compreensão do sistema de escrita).
Assim:

Crianças com a hipótese de escrita pré-silábica e silábica
sem ou com valor sonoro, agrupe-as em duplas (e assim
terão apenas dois quebra-cabeças misturados).
Crianças que possuem hipótese silábica alfabética e
alfabética podem ser agrupadas em três ou mais (e assim
terão três ou mais quebra-cabeças misturados, portanto,
maior grau de desa�o para montar os nomes

As crianças com muita dificuldade no
universo escrito (tais como as que se
encontram nas hipóteses pré-silábica e
silábica sem valor sonoro) e que ainda não
se apropriaram da escrita de seus nomes
podem não ter autonomia de buscar o
próprio nome no painel e/ou também seguir
a ordem correta das letras. Neste caso,
incentive-a a consultar o painel de nomes
da sala de aula e quando necessário dê
pistas de como encontrar o seu nome, por
exemplo, perguntando a ela:O seu nome
começa com qual som inicial?E termina com
que som?O seu nome começa com qual
letra?Você precisa dar uma olhadinha nas
peças do quebra-cabeça para identificar as
sílabas do seu nome?Caso algumas
crianças apresentem muita facilidade,
agrupe-as e misture as peças dos seus
quebra-cabeças para que as crianças
possam montá-los (o número de crianças a
ser agrupado dependerá do grau de
compreensão do sistema de escrita).
Assim:Crianças com a hipótese de escrita
pré-silábica e silábica sem ou com valor
sonoro, agrupe-as em duplas (e assim terão
apenas dois quebra-cabeças
misturados).Crianças que possuem
hipótese silábica alfabética e alfabética
podem ser agrupadas em três ou mais (e
assim terão três ou mais quebra-cabeças
misturados, portanto, maior grau de desafio
para montar os nomes

As crianças com muita di�culdade no universo escrito (tais como
as que se encontram nas hipóteses pré-silábica e silábica sem
valor sonoro) e que ainda não se apropriaram da escrita de seus
nomes podem não ter autonomia de buscar o próprio nome no
painel e/ou também seguir a ordem correta das letras. Neste
caso, incentive-a a consultar o painel de nomes da sala de aula e
quando necessário dê pistas de como encontrar o seu nome, por
exemplo, perguntando a ela:
O seu nome começa com qual som inicial?
E termina com que som?

O seu nome começa com qual letra?
Você precisa dar uma olhadinha nas peças do quebra-
cabeça para identi�car as sílabas do seu nome?

Caso algumas crianças apresentem muita facilidade, agrupe-as e
misture as peças dos seus quebra-cabeças para que as crianças



possam montá-los (o número de crianças a ser agrupado
dependerá do grau de compreensão do sistema de escrita).
Assim:

Crianças com a hipótese de escrita pré-silábica e silábica
sem ou com valor sonoro, agrupe-as em duplas (e assim
terão apenas dois quebra-cabeças misturados).
Crianças que possuem hipótese silábica alfabética e
alfabética podem ser agrupadas em três ou mais (e assim
terão três ou mais quebra-cabeças misturados, portanto,
maior grau de desa�o para montar os nomes

1 DE 02 AULAS
31/01/2019
As crianças com muita di�culdade no universo escrito (tais como
as que se encontram nas hipóteses pré-silábica e silábica sem
valor sonoro) e que ainda não se apropriaram da escrita de seus
nomes podem não ter autonomia de buscar o próprio nome no
painel e/ou também seguir a ordem correta das letras. Neste
caso, incentive-a a consultar o painel de nomes da sala de aula e
quando necessário dê pistas de como encontrar o seu nome, por
exemplo, perguntando a ela:
O seu nome começa com qual som inicial?
E termina com que som?

O seu nome começa com qual letra?
Você precisa dar uma olhadinha nas peças do quebra-
cabeça para identi�car as sílabas do seu nome?

Caso algumas crianças apresentem muita facilidade, agrupe-as e
misture as peças dos seus quebra-cabeças para que as crianças
possam montá-los (o número de crianças a ser agrupado
dependerá do grau de compreensão do sistema de escrita).
Assim:

Crianças com a hipótese de escrita pré-silábica e silábica
sem ou com valor sonoro, agrupe-as em duplas (e assim
terão apenas dois quebra-cabeças misturados).
Crianças que possuem hipótese silábica alfabética e
alfabética podem ser agrupadas em três ou mais (e assim
terão três ou mais quebra-cabeças misturados, portanto,
maior grau de desa�o para montar os nomes

Parabens pensar na gesão do tempo ― ANONYMOUS

As crianças com muita di�culdade no universo escrito (tais como
as que se encontram nas hipóteses pré-silábica e silábica sem
valor sonoro) e que ainda não se apropriaram da escrita de seus
nomes podem não ter autonomia de buscar o próprio nome no
painel e/ou também seguir a ordem correta das letras. Neste
caso, incentive-a a consultar o painel de nomes da sala de aula e
quando necessário dê pistas de como encontrar o seu nome, por
exemplo, perguntando a ela:
O seu nome começa com qual som inicial?
E termina com que som?

O seu nome começa com qual letra?

Você precisa dar uma olhadinha nas peças do quebra-
cabeça para identi�car as sílabas do seu nome?

Caso algumas crianças apresentem muita facilidade, agrupe-as e
misture as peças dos seus quebra-cabeças para que as crianças
possam montá-los (o número de crianças a ser agrupado
dependerá do grau de compreensão do sistema de escrita).
Assim:

Crianças com a hipótese de escrita pré-silábica e silábica
sem ou com valor sonoro, agrupe-as em duplas (e assim
terão apenas dois quebra-cabeças misturados).
Crianças que possuem hipótese silábica alfabética e
alfabética podem ser agrupadas em três ou mais (e assim
terão três ou mais quebra-cabeças misturados, portanto,
maior grau de desa�o para montar os nomes

RECURSOS

16\12\2019
- livro de texto do aluno

- lousa e giz

13\12\2019
- livro de literatura infantil

- lousa e giz

- computador

12\12\2019
 livro de literatura infantil

lousa

11\12\2019
- livro de texto do aluno

- lousa e giz

10\12\2019
- lousa e giz

09\12\2019



- livro de poemas de Fernando Pessoa. 

- lousa e giz

06\12\2019
- livro de texto do aluno

- computadores

05\12\2019
-  jornal

- lousa, giz

04\12\2019
- livro de texto de aluno

- livro EMAI

- lousa e giz

03\12\2019
- livro de texto do professor

- livro EMAI

02\12\2019
- livro de texto do aluno

- livo EMAI

29\11\2019
-  livro de texto do aluno

- livro EMAI.

- materiais didáticos

28\11\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- MATERIAIS RECICLÁVEIS

27\11\2019
- livro de texto do aluno

-  livro EMAI

- reciclagens

25\11\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- caderno

22\11\2019
- gibis

- argila

- computadores

21\11\2019
livro de texto do aluno

- livro emai

- livro didático de português

20\11\2019

*** FERIADO ***

19\11\2019
- livro de texto pelo aluno

- livro emai

- folha A4, guache, tesoura.

18\11\2019
- livro de texto do aluno



- livro emai

- livro didático de português

14\11\2019
- livro texto do aluno

- reciclagem, feijão, durex

- livro do emai

13\11\2019
- livro de texto do aluno

- livro emai

- livro didático ciências da natureza

12\11\2019
-  livro de texto do aluno

- livro Emai

- folha A4

11\11\2019
- livro de texto pelo aluno

- livro EMAI

- papelão, barbante e cola.

08\11\2019
- livro de literatura infantil

- livro EMAI

- COMPUTADORES

07\11\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- livro didático de português

06\112019

- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- livro didático de geogra�a

05\11\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- livro de arte do aluno

04\11\2019
- livro de texto de aluno

- livro EMAI

- livro didático de português

01\11\2019
- livro de texto do aluno

- folha A4, tinta guache, tesoura 

- computadores

31\10\2019
- livro de poema

- livro EMAI

30\10\2019
- livro de literatura infantil

- livro EMAI

29\10\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

25\10\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI



24\10\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

23\10\2019
- livro ler e escrever

- livro EMAI

22\10\2010
- livro de literatura infantil

- livro EMAI

- livro de ARTE

22\10\2010
- livro de literatura infantil

-

21\10\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

18\10\2019
gibis

- computador

- guache, pincel e tesoura.

17\10\2019
- livro de texto do aluno

- livro emai

- livro didático de português

16\10\2019
- livro de texto do aluo

- folha A4

- livro ler e escrever.

15\10\2019
feriado

14\10\2019
professora ausente

09\10\2019
sala multiuso

08\10\2019
- jornal

- caderno de desenho

- folha A4 xerocada

07\09\2019
- livro de texto do aluno

- revista, cola e tesoura

30\09\2019
- livro de texto do aluno
- lousa, giz
- folha A4

27\09\2019
- livro Ler e Escrever

- Livro Emai

26\09\2019
- livros de literatura infantil

- prova impressa

25\09\2019
- livro de texto do aluno

- livro didático do aluno

-jogo confeccionado por alunos

24\09\2019



PROVA IMPRESSA

23\09\2019
- livro de texto do aluo

- caderno de desenho, lápis de cor, cola e tesoura

- Fichas com palavras canônicas

20\09\2019
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

19\09\2019
- livro de literatura infantil
- livro Emai
livro Ler e Escrever

18\09\2019
- jornal
- livro EMAI

17\09\2019
- livro de literatura infantil
- livro ler escrever
- folha A4
- livro EMAI

13\009\2019

- livros de literatura infantil

- folha A4 xerocada com poema

- computadores

12\09\2019
- jornal impresso

- livro ler e escrever

- folha A4

- LIVRO EMAI

11\09\2019
- livro de texto do aluno

- livro didático interdisciplinar

- livro emai

09\09\2019
-  guache, folha A4

- folha A4 xerocada com lista de brincadeiras

- livro EMAI

0609\2019
- GIBIS

- livro emai

05\09\2019
- livro de literatura infantil

- fh. A4 com �guras

- fh.A4 xerocada com quadro de números.

04\09\2019
- folha impressa com poema

- livro ler e escrever

- livro emai

-

03\09\2019
- livro de texto do aluno

- �chas silábicas

02\09\2019
- livro didático de geogra�a

- ( calendário da sala)



23\08\2019
- livro(s) de literatura infantil

- caderno, lousa, lápis e borracha.

22\08\2019
- livro de literatura infantil

- xerox de tabela

21\08\2019
- livro de literatura infantil

-  caderno, lápis e borracha

- folha A4 xerocada

20\08\2019
- livro de literatura infantil

- folha xerocada A4 com atividade 5 do ( RI)

- caderno

19\08\2019
- livro de literatura infantil

- quadro(lista) de nomes d turma

- folha A4 xerocada com atividade 4 do (RI)

16\08\2019
- livro de literatura infantil

-  folha A4 xerocada com títulos de contos

- folha A4 xerocada com atividade 3 do (RI)

15\08\20
- livro literário

- folha A4  xerocada com cantiga de roda.

-  folha A4 xerocada\ com atividade do (RI)

14/08/2019
- folha A4

- sul�te xerocado com atividade

13\08\2019
- livro de poema

- folha xerocada com atividade 2 de português do RI

- folha xerocada com atv 2 de matemática do RI

12\08\2019
- livro de literatura infantil

- folha A4 xerocada

- tesoura e cola

09\08\2019
- livros literários

- revistas, tesouras e cola

08\08\2019
- livro literário

-folha A4 xerocada com quadro numérico

07\08\2019
- impresso da AAP

- folha A4 xerocada com quadro numérico

- folha sul�te

06\08\2019
- livro de poema

- folha A4 xerocada

- xerox de quadros numéricos.

05\08\2019
- livro literário infantil

-prova impressa



- xerox do calendário

02\08\2019

- cola, tesoura e lápis de cor

01\08\2019
- livro literário

- cópias de calendários

- cola e teoura

31\07\2019
- Data Show

- Folha A4

28\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
**** FÉRIAS

27\06\19 ( QUINTA-FEIRA)
- PIPOCA
- GUARANÁ
-SUCO
-DINHEIRINHOS
-FANTASIAS

26\06\19 ( QUARTA- FEIRA)
*** PASSEIO \CINEMA ***

25\06\19 ( TERÇA- FEIRA0
*** CONSELHO DE CLASSE ***

24\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
*** CONSELHO DE CLASSE ***

21\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
*** PONTO FACULTATIVO ***

20\06\19 ( QUINTA-FEIRA)
*** FERIADO ***
"" Corpus Christi ""

19\06\19 ( QUARTA- FEIRA)

18\06\19 ( TERÇA- FEIRA)

17\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)

14\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
*** FESTA JUNINA ***

13\06\19 ( QUINTA- FEIRA )

12\06\19 ( QUARTA- FEIRA)

11\06\19 ( TERÇA- FEIRA )
- livro de texto do aluno

- livro EMAI 

-

10\06\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- livro de texto do aluno

- livro do Emai

- computadores

07\06\19 ( SEXTA- FEIRA)
- livros do acervo

- quadro numérico

- BONECAS, CARRINHOS,ETC.

06\06\19 ( QUINTA-FEIRA)
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- folha A4



05\06\19 ( QUARTA- FEIRA )
- livro de texto do aluno

- giz , dado

- livro do EMAI

- livro didático de ciências

04\06\19 ( TERÇA-FEIRA)
- livro de texto do aluno

- livro EMAI

- palitos de sorvete; dado; elásticos e tabuleiro.

03\06\19 (SEGUNDA-FEIRA)
- livro de texto do aluno

- computadores

- livro do EMAI

-- giz e loua

26/04/2019
Educação Física
Próprio Corpo

12/04/2019
Próprio Corpo

31\05\19(SEXTA-FEIRA)
 - acervo

- brinquedos( bonecas; carrinhos, etc)

- livros de acervo

30\05\19(QUINTA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

- folha A4 com cantiga de roda ( xerox)

- livro EMAI

29\05\19(QUARTA-FEIRA)

- Livro de texto do aluno

-  folha A4 XEROCADA

- livro didático de história

- LOUSA\ didático de matemática

28\05\19(TERÇA-FEIRA)
- livro de texto do aluno

- caderno e lápis

-  livro EMAI

- lousa

27\05\19(SEGUNDA-FEIRA
- Livro de texto do aluno

- COMPUTADORES

- �guras e lápis de cor
FOLHA A4

24\05\19(SEXTA-FEIRA)
acervo

23\05\19(QUINTA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

22\05\19(QUARTA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

21\05\19(TERÇA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

20\05\19(SEGUNDA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

- COMPUTADORES

17\05\19(SEXTA-FEIRA)
- livros de literatura infantil( trazidos por alunos)

- bonecas; carrinhos etc....



16\05\19(QUINTA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

- Livro Didático de Matemática

- Livro do EMAI

15\05\19(QUARTA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno

- lousa; giz

- livro didático de português

- livro emai

14\05\19(TERÇA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno
- cédulas ; bolos ; sucos
- desenho ( xerox) das �guras geométricas em fhl.A4

13\05\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
- Livro de texto do aluno

- COMPUTADORES

- Folha A4 , lápis de cor

10\05\19(SEXTA-FEIRA)
acervo
- jogos
- livro de literatura infantil
- BRINQUEDOS VARIADOS

09\05\19(QUINTA-FEIRA)
-- Livro de texto do aluno
- lousa
- giz
- livro EMAI

08\05\19(QUARTA-FEIRA)
- Livro de texto do aluno
- livro EMAI
- Giz
-Lousa

07\05\19(TERÇA-FEIRA)

06\05\19(SEGUNDA-FEIRA
PROFESSORA AUSENTE

03\05\19(SEXTA-FEIRA)
REUNIÃO MMR

02\05\19(QUINTA- FEIRA)
REUNIÃO MMR

01\ 05\19 ( QUARTA - FEIRA)
feriado

30\04\ 19 ( TERÇA- FEIRA)
- livro de texto do aluno

- �chas 
- lápis e borracha

- letras móveis

29\04\19(SEGUNDA-FEIRA)
- livro de texto do aluno

- espaço �sico

- livro EMAI

- GIZ \ LOUSA

2

26 \ 04 \ 19 ( SEXTA - FEIRA )
- LIVROS

- brinquedos

26 \

25\04\19 ( QUINTA- FEIRA )
- livro detexto do aluno

- livro EMAI

-  corda para brincar e letra da parlenda – 



24\04\19 (QUARTA- FEIRA )
- livro de texto de aluno
- rádio, música estátua
- folha A4 ; lápis ; giz e lousa.

23\04\19 ( TERÇA- FEIRA )

- livro didático de português
- livro didático de matemática

22\04\19 ( SEGUNDA- FEIRA )
- sala de informática - computadores 

- livro didático de Português , lápis e borracha

- Giz e lousa

19\04\19 ( SEXTA- FEIRA)
FERIADO

18\09\19( QUINTA-FEIRA)
- livro de texto do aluno
- bilhete produzido coletivamente
- livro

17\04\19( SEXTA-FEIRA)
- leitura de texto do aluno
- livro didático de história
-livro EMAI

16\04\19 ( QUINTA-FEIRA)
- leitura em voz alta pela professora
- livro LER & ESCREVER

15\04\19 ( SEGUNDA-FEIRA)
- livro de texto por aluno
- quadro numérico
- giz e lousa

10\ 04\ 19 ( QUARTA-FEIRA )

- DATASHOW
- LIVRO EMAI , 
- GIZ E  LOUSA

09\04\19 ( TERÇA-FEIRA )

- livro de texto do aluno
- livro didático de matemamate
- voz e lousa

08\4\19 ( SEGUNDA-FEIRA )

- Livro de texto do aluno
- livro didático de matemática
- computador
-giz e lousa

02/04/2019
papel sul�te
tesoura
cola
local para uma conversa em roda e comentar os trabalhos de
cores deles

27\03\19(QUARTA-FEIRA)
- Livros

- Folha A4 , Lápis de cor

- Livro Emai , lápis e borracha

26\03\19(TERÇA- FERA)
livro de literatura infantil - contos

- pátio

-livro Ler e Escrever

25\03\19 ( SEGUNDA- FEIRA)
Livro de instrução
- computador
- livro EMAI

26/03/2019_arte
tinta cache
folhas ou cartolinas
água para mistura
local preparado 
forrar o chão ou a mesa se for necessário
encontrar na internet uma historia lúdica que fale das cores para
poder ler para eles antes de executar as tarefas eu encontrei a
historia bom dia todas as cores deve também ter áudio e vídeo
sobre a historia mas não consegui gravar. Se encontra seria
interessante também eles terem uma aula de vídeo sobre esta
historinha.



20\3\19 ( QUARTA- FEIRA)
- Livro de texto do aluno
- Folha xerocada
- Livro EMAI

19\03\19 ( TERÇA- FEIRA)
- Livro de texto do aluno
- TV
- Livro Ler e Escrever

18\ 03\ 19
- livro EMAI
- livro LITERATURA iNFANTIL
- COMPUTADOR

15\03 ( SEXTA- FEIRA)
brinquedos
livro de literatura infantil
�chas com parlendas

14\03 ( QUINTA- FEIRA) Livro literário
infantil giz lousa pátio
0

13\03 ( QUARTA- FEIRA )
- livro literatura infantil
jogos
lápis preto e borracha
livro ler e escrever

12\03 ( terça- feira) - livro de textos do
aluno - desenhos, colagem, músicas,
tesouras - livro
03

livro de textos do aluno - papel A4 , tesoura,
lápis de cor livro

28\02 Livro; folhas A4 FANTASIAS

27\02 Professora Ausente

26\

Professora da Sala Ausente

25\02 - Livro Didático -figuras de frutas
numeradas - Brinquedos e Fantasias

22\02\2019
livros variados , coleções de frutas, bonecas, carrinhos e
fantasias.

21\02\2019
�chas com nomes

19\02\2019
livro
papéis; lápis preto; lápis de cor;massinha; revista

19\02\2019
livro
texto incompleto

15\02\2019
livro
giz
letras móveis
bingo; tabuleiro. quebra cabeça do nome

livro
letras do nome
�guras

14\02
livro
papéis; radio; letra da música

13\02\19
livro
folha e giz de cera
folha e lápis de escrever

12\02\19
livro

folha e giz de cera.



11\02\2019
livro

letras de madeira

placas com nomes

Painel com nomes de todas as crianças,
escritos com letra de imprensa maiúscula e
em estrutura de uma lista.Fichas individuais
com o nome de cada criança, escrito com
letras de forma maiúsculas e cada sílaba
separada por uma barra.

OBSERVAÇÕES

04/12/19 - Aguardando atualização das
estratégias e conteúdos a partir 22/11/2019
29/11 - preparação da Mostra Cultural

RECADINHO
Achei muito bacana as ilustrações da Estante Mágica. Falta
deixar o planejamento em dia, antecipado, assim ajudamos a
melhorar nosso trabalho com os alunos.

da semana de 04\09 á 01\10
o foco foi estante mágica

na segunda feira dia ( 23\09\) realizarei a
produção do livro com os alunos que ainda
não finalizaram, e leitura e recorte para os
que já finalizaram.

Faltam as estratégias e habilidades
utilizadas nos dias 27,28,29 e 30/08, 10/09.
Especi�car a leitura em voz alta

ATRASADO, favor atualizar
06/09/2019

28/08/2019 - especificar os gêneros das
leituras
Iniciar projeto Índios

obs: o projeto índio foi iniciado a partir do dia 21\08

Especificar como RI as atividades de
Recuperação Contínua e colocar no campo
Recursos a Apostila da Recuperação e a
atividade que esta sendo desenvolvida.
Especificar as habilidades que estão no
material do professor e que esta sendo
desenvolvida.

12/08_ As habilidades precisam ser
discriminadas como aparecem nas
atividades e sequencias enviadas pela
secretaria da educação

12/08/2018_ Preencher conteúdos e
habilidades do dia 02/08, 07/08,08/08
os conteúdo foram:   2 aulas de educação física 2aulas para
confecção de lembrancinha para os pais  e 1 aula junto com o
4ºano

12\08\2019
recuperação de matemática \Atividade 1

12\08/2019 Especificar as leituras em voz
alta realizadas

08\08\2019

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/409679635/f1754151abac9f43f4408867848175ee/EDSON_E_PLANEJAMENTO_1.jpg


aula de matemática será substituída pela produção de texto

14/06/2019_ Nos dias que estão com a cor
vermelha precisa ser terminado o Plano de
Aula, consta apenas a leitura inicial.
.... consta sim .... Consta atividade do EMAI e depois foi festa
junina.

27\05\19
- No dia de hoje 27\05( SEGUNDA-FEIRA)  a atividade de
re�exão sobre o sistema de escrita ) não foram �nalizadas.
Porém a continuação foi planejada para o dia ( 03\05 - segunda-
feira )

22/05/2019
As habilidades devem ser as do currículo o�cial da SEE. Até o
momento apenas a leitura inicial esta constando do Plano de
aula.

PREENCHER OS PLANOS DE AULA COM
URGÊNCIA
DIA 21/05/2019 - EDSON F. MAMPRIN - DIRETOR

15/05/2019
Aguardando preenchimento dos Planos de Aula

26\ 04

Alteração na rotina
Foi trabalhado ( números de 0 a 9), com dominó dos números,
como plano de  ação de curto prazo

22/04/2018_As habilidades e conteúdos dos
dias 21,22,23,24 e 25 são as mesmas? As
estratégias e recursos não foram
especificados. Quais os textos para a
leitura? Na data de hoje a 2ª aula estava
ocorrendo na sala de informática e não
aparece essa atividade no Plano de Aula.
O dia 21/04 é domingo e não segunda-feira. 
Conforme norma interna a rotina da semana deve ser
preenchida com antecedência .
19/04/19_Quais textos a serão utilizados para a leitura do
aluno?

18/04/2019_ discriminar a leitura inicial
Qual o tema do bilhete?
E a páscoa como pensa em abordar?

17/04/2019_especificar leitura inicial

16/04/2019_especificar leitura inicial.
Quando será a data da vinda do familiar para a atividade de
brincadeira?

15/04/2019 Qual o conto lido?

12/04/2019 Plano de aula não preenchido

11/04/2019_ discriminar leitura inicial. Não
foram preenchida a estratégias e recursos
desse dia.

10/04/2019
Especi�car o texto a ser lido. O texto pode ser incluído como
recurso.
A atividade do EMAI (ex. 10.1) deve estar discriminada (ex

08/04/19_ A leitura inicial deve ser
especificada conforme na observação do
dia 28/03/19.

https://lh3.googleusercontent.com/z5d2GpGw1twU5bupCpcDl8Z3l9Tk6Br5Oa7bFmTH2Lc8N5JxqO8Iszc82zoi8uzNDo_ZCN18Ye9M9nC_7LGxOxaW7N4DCWxeGQ39-E6FFTNz75ocxEXOmTlYafhRHyu1vmIozachw0t7b5--gXdPSGCHhjHb72nIx4h5DWravwfGJnrX3z_bpZmsgs0-DycuOEqujL-7QSIuUZoCqetONhwCuh1P27HWBTCvqAiUK0-dWyHn7zihbCTkwnydOmTGDgilDtxmOhhQTZSA17Rd1O5J0D1EhL_87VypM86F6NpCCBYFcJD4f8ozHrF7kxrUsWp2cfs6HNCLszI5CAmi-HjmcFBXUoUx5e9m_CiUkL-Y-foBqTRMGrN_bixQ4jFlcl4ezGxOKBxnotZNyxZUP2K_9g46UxnpMV2IjjRbHEmowe0YzXu5ppmEk1Izapo7Zes_ML6Y_GIKtdKH8c2zh-6KCkc_pV4RO46R2YVoQoy3YPPSLJKy6EczZniIL4M0polG64Fm-K5qEDcpu59RrqNvy1PNse8ganq5elDkNWJbqd5bZfjh4fI13qOxJ_LI0T-OT98uX9KoYFEFt6tIjyNdb6-n2653_jKMMXNX3Gr4Rb1Qrt-pWaI3viq0vvOmpRvKLdOIsH8yCJI0joaWGQFpBZcpL_Y=w277-h274-no


※※※※※※

Não foi especi�cada as estratégias do dia 08/04/19.
09/04/2019 _ Não foi preenchido as habilidades, conteúdos e
estratégias.

05/04/2019 Só aparece as estrategias do
dia 05/04. Preencheras habilidades,
conteúdos desse dia.
Não localizei os Planos de Aula dos dias 28 e 29/03 nem dos dias
01,02 03 e 04/03. Conforme norma da escola os planos de aula
devem ser preenchidos com uma semana de antecedência.

professor de arte favor preencher os
campos de estratégias e recursos.

Aguardando preenchimento do
dos dias 28,28/03/2019 e da próxima semana.
Discriminar  a leitura inicial realizada para que possamos
acompanhar os gêneros que estão sendo trabalhados.
Não precisa escrever Arte pois o professor deverá fazer o
registro.

Vi este pequeno vídeo e achei interessante.
(Vanya)
 
Vídeo Clipe "Uma música para ensinar a ler e a escrever" Prof.
Jaime Zorzi apresenta uma nova proposta para facilitar o
processo regular de alfabetização e, principalmente, o ensino da
leitura e da escrita para crianças e jovens com di�culdades de
aprendizagem 

Clipe "As Letras Falam"
by CEFAC FONOAUDIOLOGIA

YOUTUBE

amei a sugestão ! bjus ― ANONYMOUS

25/02/2018
sem plano da semana

Conforme combinado os Planos de Aula
devem ser feitos com antecedência.

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI&feature=youtu.be

