PLANEJAMENTO SEMANAL/27/04/2020 A 30/04/2020
PROFESSORA: ALCIONE
1º ANO
2ª feira 27/04
 CIÊNCIAS
* Partes do corpo, revisar as funções do cérebro, livro página: 47.
* Trabalhar sobre o tronco, tórax, pulmão e coração (aula zoom).
* Desenhar em uma folha sulfite (branca) você, seu coração
pulmões, seu tórax, depois nomear cada um e colorir.

 LÍNGUA PORTUGUESA
* Atividades de interpretação em folha.
* Correção das atividades da aula passada página: 77(aula zoom).

3ª feira 28/04
 HISTÓRIA/GEOGRAFIA
* Correção das atividades da página: 59 sobre as diferenças e
semelhanças que existem nas fotos da página: 58 (aula zoom).
* Ser criança em outros t empos, livro página: 61(aula zoom).

 MATEMÁTICA
* Folha xerocada.
* Operação de adição e subtração.

4ª feira 29/04
 LÍNGUA PORTUGUESA
* Produção de texto (coletivo) da
lousa para o caderno. (aula zoom)

 CIÊNCIAS
* Assistir a vídeo aula.
* Intestino grosso e intestino delgado.
* Função e localização, livro página: 48 (aula zoom).
* Folha branca para ilustração do intestino grosso e delgado
acompanhados do registro da função e localização de cada um.

 MATEMÁTICA
* Folha xerocada.

5ª feira 30/04
* Crianças de ontem e de hoje.
* Livro página: 62 (aula zoom).
* Brinquedos e brincadeiras reinventar para se divertir, livro páginas
63, 64 e 65 (aula zoom).
* Vídeoaula: 01 de maio/“Dia do trabalhador”.
* Listar no caderno algumas profissões (aula zoom).

“Educando para a Glória de Deus”
Natureza do Trabalho: Dever de Casa
Professoras: Alcione, Andreia e Darlene

Disciplina: Português
Data: 27/04/2020

Aluno (a) _________________________________________________________________

1- Leia o texto a seguir, com a ajuda da família, e responda às
questões abaixo.
Nome, sobrenome, apelido
Dix é o nome do cãozinho do dado.
O cachorro, de pequenininho, não tem nada...
O nome do dado é Eduardo.
E Dix vem do sobrenome: Dixer
É pro cão fazer parte da família.
A Roberta é beta na hora da brincadeira.
Roberta Levi na hora da chamada.
Roberta de Castro Levi (bem pausado)
Na hora da bronca da mãe.
A gatinha da beta se chama bebê.
Mas, na hora do mimo, é a bebezinha...
(Bueno, Renata. Nome, sobrenome, apelido. São Paulo: Cia das letrinhas. 2010)

1- Nome do animal de estimação de Eduardo é:
(a) Didi.
(b) Pipo.
(c) Luke.
(d) Dix.
2- Marque o nome completo de Eduardo:
(a) Eduardo Dado.
(b) Eduardo Dix.
(c) Eduardo Dixer.
(d) Eduardo Dudu.

3- Qual das opções abaixo, retirada do texto, dá pistas de que
Roberta já frequenta a escola?
(a) “Na hora da brincadeira”
(b) “Na hora da chamada”
(c) “Na hora da bronca”
(d) “Na hora de dormir”

“Educando para a Glória de Deus”
Natureza do Trabalho: Dever de Casa
Professoras: Alcione, Andreia e Darlene

Disciplina: Matemática
Data: 28/04/2020

Aluno (a) ________________________________________________________________

1- Observe as imagens de algumas brincadeiras.

2) Complete a tabela e pinte o número de crianças que estão
participando de cada brincadeira.
Brincadeiras:
Amarelinha

Boliche

Futebol

Dominó

Corda

1
2
3
4
5

B) Escreva o nome da brincadeira em que há mais crianças
brincando.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2- Lucas e Larissa foram ao supermercado e suas compras foram
registradas na tabela a seguir:
Quantidades de frutas compradas
Bananas
2
Morangos
8
Mangas
3
Laranjas
3
Responda de acordo com a tabela. (No caderno).
A) Quantas bananas foram compradas?
B) Quantos morangos foram comprados?
C) Desenhe o total de frutas que foram compradas no seu caderno.

“Educando para a Glória de Deus”
Natureza do Trabalho: Dever de Casa
Professoras: Alcione, Andreia e Darlene

Disciplina: Ciências
Data: 29/04/2020

Aluno (a) _________________________________________________________

Observe a imagem do caderno de um cientista.

Disponível em: <https://pt.depositphotos.com/174196760/
stock-illustration-cute-vector-sea-creatures-cartoon.html>.

1- Escreva o tema da pesquisa desse cientista.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
2- Se você fosse um cientista, o que gostaria de pesquisar?
Desenhe no espaço a seguir.

3- Crie uma pergunta que gostaria de responder realizando uma
pesquisa.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________
4- Ligue as imagens aos nomes dos pesquisadores.

PESQUISADOR DA
MEDICINA

PESQUISADOR DO ESPAÇO
SIDERAL

PESQUISADOR DE
INSETOS

PESQUISADOR DA
EDUCAÇÃO

