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PLANEJAMENTO SEMANAL

Turma:     1º ano

Segunda- feira   26/07/2021

 Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo

Língua
Portuguesa

Atividade da apostila módulo 3 página 30 e 31,
atividades para cópia no caderno de sala orientada
em vídeo aula.

Vídeo aula: https://youtu.be/JSRAMAe0w2c

Gênero textual poema
palavras com rima.

Matemática Atividade da apostila módulo 3, página 105 e 106.

Jogos online:
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mo
zaics_copy_animals_16x16.htm?language=portug
uese&linkback=../../pt/jogoseducativos/jogos/index.
htm

Simetria

Ciências Atividades da apostila módulo 3, páginas 140,141
e 142.

Vídeo aula: https://youtu.be/con-FRacesg

Os períodos do dia, amanhã,
tarde e noite.

Caderno de
leitura

Atividade impressa disponível em PDF na
plataforma iônica e atividade para caderno de
leitura.

Vídeo aula: https://youtu.be/9_WxBUrwz30

Traçado correto da letra
cursiva, letra c.
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Terça-feira   27/07/2021

 Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo

Língua
Portuguesa

Atividade da apostila módulo 3, páginas 32 e
33. Atividade impressa para cópia no caderno
de sala disponível em PDF na plataforma
iônica.

Vídeo aula: https://youtu.be/S_wsJh4kC5U

Gênero textual poema.

Geografia Atividades da apostila módulo 3, páginas 214 e
215.

Vídeo aula: https://youtu.be/d_Z1eHCxsuU

Os lugares diferentes, e as
suas características.

Matemática Atividade da apostila módulo 3, página 110 e
111.

Vídeo aula: https://youtu.be/2Ua-hinlz1s

Medidas medindo o
comprimento,

Quarta-feira   28/07/2021

 Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo

Língua Inglesa Vídeo aula através da Plataforma Iônica
https://youtu.be/LDYf2CwWelg

Animais de estimação.

Ensino Religioso Vídeo aula orientada pela plataforma iônica.

Video aula:https://youtu.be/KhV3PkGWJdY

Ilustração relacionada ao
filme O ritmo da selva.
Revisão para avaliação.

Educação Física Vídeo aula através da Plataforma Iônica
https://youtu.be/Twk7XPnoT8U

Danças regionais

Literatura Vídeo aula postado na plataforma iônica.

Link: https://youtu.be/3mF3YhJGt9w

Atividade na apostila OPEE.

Música- Pintor de Jundiaí.

Arte Vídeo aula disponível na plataforma Iônica,
link: https://youtu.be/cCItA0YAtwo

Atividade na apostila de Arte.

Os sons.
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Quinta-feira   29/07/2021

 Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo

História Atividade impressa disponível em PDF na
plataforma iônica.

Respeito e compreensão
com o próximo.

Língua
Portuguesa

Atividade impressa disponível em PDF na
plataforma iônica.

Vídeo aula: https://youtu.be/UTFMzgzEDmU

Gênero textual poema.

Matemática Atividade impressa disponível em PDF na
plataforma iônica.

Situações problemas
adição e subtração.

Sexta-feira   30/07/2021

 Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo

Língua
Portuguesa

Atividade da apostila módulo 3, páginas 34,
35 e 36.

Vídeo aula: https://youtu.be/D8alpWe-x68

História O RATO DO CAMPO E O RATO DA
CIDADE. https://youtu.be/LR1RuL208rY

Estudo da língua, sílabas
CE e CI. Leitura do livro O
rato da cidade e o rato do
campo.

Matemática Atividades da apostila módulo 3, página 112
e 113.

Vídeo aula: https://youtu.be/3YjxjsAGhJs

Medidas de comprimento.

Caderno de
leitura

Atividade impressa disponível em PDF na
plataforma iônica.

Vídeo aula: https://youtu.be/3YjxjsAGhJs

Traçado cursivo da letra D,
acompanhada das vogais.
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