
 

PLANEJAMENTO SEMANAL/06/04/2020 A 08/04/2020 
PROFESSORA: ALCIONE                                   1º ANO 
 
2ª feira (06/04) 
 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

* Criar um acróstico no caderno com a palavra 

PÁSCOA. Use a sua criatividade e registre no 

caderno. 

* Realizar as atividades do livro páginas: 66, 68, 69 e 70. 

 
 

 CIÊNCIAS 
 

* Assistir a videoaula. 

* Resolver as atividades do livro páginas: 33 a 39. 

 

3ª feira (07/04) 
 

 

 HISTÓRIA/GEOGRAFIA 
 
* Assistir a videoaula. 

* História de família. 

* Sobrenome também é história. 

* Resolver as atividades do livro páginas: 44 a 46, 47 e 48. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MATEMÁTICA 
 
* Assistir a videoaula. 

* Juntar, organizar e colecionar. 

* Resolver as atividades no livro páginas 52 a 60. 

 

4ª feira (08/04) 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
* Assistir a videoaula. 

* Resolver os exercícios no livro páginas: 66 a 70. 

 

 CIÊNCIAS 
 

* Assistir a vídeoaula. 

* Resolver as atividades do livro páginas: 40, 41 e 43 (antes de 

seguir exercício 08). 

 

 MATEMÁTICA 
 

* Resolver as atividades do livro 

páginas: 58, 59 e 60. 

 

 

“Tu és o meu Deus, e eu te 
louvarei; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei”.     Salmos 118:28 
 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/118/28+


 “Educando para a Glória de Deus”  

                                                 
  

Natureza do Trabalho: Atividades             1ª Etapa/ 2020           Disciplina: Português                                                 

Professoras: Darlene, Alcione e Andreia                                                Turma: 1º Ano                    
                        
Nome:  __________________________________________________________________                                                                              
 

 

1- Leia o poema a seguir.  
 

QUEM MORA? 

Maria Mazzetti  

Quem mora na casa torta?  

Sem janelinha e sem porta?  

Um gato  

Que usa sapato  

E tem retrato  

No quarto?  

Um elefante com rabinho de barbante?  

Um papel de óculos e chapéu? [...]  

 
2- Circule o nome dos animais que aparecem no poema.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3- Complete o crachá com as informações que se pede. 
 
 
 

    Nome:_______________________________________________  

    Escola:______________________________________________  

    Professora:___________________________________________ 

 

 



 

 4. No crachá anterior, circule as vogais que aparecem no seu 

nome. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Complete a lista com os nomes de dois animais. 
 

1 - Macaco  

2 - Gato  

3 - Cachorro  

4 -_____________________________  

5 -_____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Faça um X na imagem que representa uma lista.  

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------  

8- Escreva o nome de três colegas que começam com consoantes. 

 

 

  

 
 
 
 

 


