PLANEJAMENTO SEMANAL/13/04/2020 A 17/04/2020
PROFESSORA: DARLENE
1º ANO
2ª feira 13/04


CIÊNCIAS

* Resolver as atividades (folha xerocada).
* Resolver a atividade do livro página: 27.



LÍNGUA PORTUGUESA

* Assistir a vídeoaula (quadrinha).
* Livro páginas: 50 e 51.

3ª feira 14/04


GEOGRAFIA/HISTÓRIA

* Assistir a vídeoaula: As regras de sua família.
* Resolver as atividades do livro páginas: 43, 45 e 46.



MATEMÁTICA

* Resolver as atividades do livro, páginas: 55, 58 e 59.

4ª feira 15/04


LÍNGUA PORTUGUESA

* Resolver as atividades do livro páginas: 52 e 53.



CIÊNCIAS

Resolver as atividades páginas: 28 e 29.


MATEMÁTICA

* Vídeo aula (Números pares).
* Resolver as atividades (Folha xeocada).

5ª feira 16/04


GEOGRAFIA/HISTÓRIA

* Vídeoaula: O Sobrenome também é história.
* Ler o texto do livro página: 47.
* Resolver as atividades do livro página: 48.
* Resolver as atividades da folha xerocada (Dia do livro).

6ª feira 17/04


MATEMÁTICA

* Vídeoaula (Sólidos geométricos).
* Resolver as atividades do livro páginas: 60,61 e 62


LÍNGUA PORTUGUESA

* Vídeoaula (Cantigas de roda).
* Cantar a cantiga de roda (Livro páginas: 54 e 55).
* Resolver as atividades do livro páginas: 56 e 57.

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem
desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".
Josué 1:9

“Educando para a Glória de Deus”

Natureza do Trabalho: Atividades
Professora: Darlene

1ª Etapa
1º Ano / 2020

Disciplina: Ciências
Data: 13/04/2020

“Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de
coragem, sejam fortes.”
1 Coríntios 16:13

1) Leia.
Tony adora fazer experiências e invenções: muda a cor da água
com tinta de canetinha e fabrica perfume com flores.
Circule no texto o que Tony adora fazer.
_______________________________________________________
2. Escreva o nome do profissional que faz pesquisas e experiências.

_______________________________________________________
3. O que um bom cientista precisa fazer? Pinte as respostas no caça
palavras. Dica: são duas palavras.
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4. Observe a imagem do caderno de um cientista.

Escreva o tema da pesquisa desse cientista.

5. Se você fosse um cientista, o que gostaria de pesquisar?
Desenhe no espaço a seguir.

“Educando para a Glória de Deus”
Natureza do Trabalho: Atividade de Fixação
Professora: Darlene 1ª Etapa
1º Ano

Data: 15/04/2020

Aluno (a):_________________________________________________________________

1- Escreva de 0 a 40 no caderno.
-------------------------------------------------------- ----------------------------------2- Circule no exercício anterior, os números terminados com 0, 2,
4, 6 e 8.
------------------------------------------------------------------------------------------3- Escreva por extenso os numerais abaixo.
a) 13 =_________________________________
b) 9 =__________________________________
c) 23 =_________________________________
d) 36 =_________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------4- Resolva o desafio
Valentina foi à loja e comprou 10 chinelos para dar de presente.
Depois voltou a loja e comprou mais 8. Quantos chinelos Valentina
comprou?
Ilustração
Operação
Resposta
------------------------------------------------------------------------------------------5- Consulte o calendário do mês de ABRIL e responda.
a) Quantos dias tem esse mês? _____ ________.
b) E quantos feriados?_____________.
c) Que dia da semana começou esse mês? ___________________.
d) Que dia da semana terminará? __________________________.

“Educando para a Glória de Deus”
Natureza do Trabalho: Atividades

1º Ano

Professora: Darlene

Disciplina: Português
Data: 17/04/2020

O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. (Salmo 22)

1- Leia o texto com atenção.
Dia do livro
José Bento Renato Monteiro Lobato foi um dos mais influentes
escritores brasileiros do século XX.
Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes
traduções.
Foi ele quem escreveu O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO.
Nasceu em 18 de abril de 1.882 e é por causa dele que se
comemora nesta data, o dia do livro.

2- No texto, pinte de vermelho o nome completo do escritor famoso,
que escreveu as histórias do Sítio do pica-pau amarelo.
3- Em que ano nasceu Monteiro Lobato?
( ) 1.550

( ) 2020 ( ) 1.882 ( ) 1.990

4- Quem foi Monteiro Lobato?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5- Em que dia comemoramos o dia do livro infantil?

6- Organize as sílabas e descubra os nomes de alguns personagens
do Sítio do pica-pau amarelo.
de – con – Vis

_____________________________

mí – a – li – E

______________________________

ci – Sa

______________________________

nho – Pe – dri

______________________________

7- Escreva o seu nome completo e pinte de verde o seu sobrenome.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

