
 

 

 

PLANO  DE  ESTUDOS  

TURMA: 1º ANO   PROFESSORA:THAYNÁ 

 
AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UMA SANTA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA ! 

SEGUNDA-FEIRA 06/04/2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA ENSINO RELIGIOSO EDUCAÇÃO FÍSICA  

Apostila  do Objetivo de Língua  
portuguesa 
     - Ficha  7 , 8 e 8A  
     - Conteúdo Parlenda 
     - Brincadeira com parlenda 

 

Apostila do Objetivo de 
Matemática fichas 13 e 
14. 
     - Situação-problema 

Páscoa 
Vídeo- Entre no link 
abaixo 
https://youtu.be/1gF85Hp
0ev4 
 
Recorte e colagem ovelha 
(folha) 

Assistir a videoaula com a 
professora Letícia pelo link  
 
https://youtu.be/040tbiPDfK4 
 
Ginástica e alongamento 
Material: colocar uma música 
pra execução dos 
movimentos 
Objetivo: desenvolver o 
conhecimento sobre o corpo, 
através dos movimentos e 
trabalhar a flexibilidade e 
músculos. 

 

 

INTERAÇÃO COM OS ALUNOS: Mande fotos do aluno executando a atividade de Educação Física pelo Whatsapp  da 

professora. 

 

https://youtu.be/1gF85Hp0ev4
https://youtu.be/1gF85Hp0ev4
https://youtu.be/040tbiPDfK4


 

 

 

 

TERÇA-FEIRA 07/04/2020 

 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

PORTUGUÊS  MATEMÁTICA ENSINO RELIGIOSO INGLÊS  

 
Atividades no caderno 
     - Cabeçalho 
     - Lista de palavras 

Ortografia letra “N” 
     - Apostila de 
atividades páginas 16 
e 17. 

 

 
Apostila do Objetivo de 
Matemática fichas 16 e 
18. 
     - Analise de gráfico 
   -Atividade 18 
(continuação) 

 
Apostila de Ensino 
Religioso 
     - Página 35 
     - O que a páscoa 
nos trás? 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HWIP4teP3
-E 

 
Apostila de inglês 
Ficha 5 
Assistir a videoaula 
pelo link 
https://youtu.be/0A
mLIO-RcwU 

 

 

INTERAÇÃO COM OS ALUNOS: Mande fotos do aluno executando a atividade da apostila de Ensino Religioso pelo 

Whatsapp  da professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HWIP4teP3-E
https://www.youtube.com/watch?v=HWIP4teP3-E
https://www.youtube.com/watch?v=HWIP4teP3-E
https://youtu.be/0AmLIO-RcwU
https://youtu.be/0AmLIO-RcwU


 

 

 

QUARTA-FEIRA 08/04/2020 

 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

PORTUGUÊS  HISTÓRIA ENSINO RELIGIOSO EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividades no caderno 
     - Cabeçalho 
     - Alfabeto: Copiar a 
sequência do alfabeto e 
circular as vogais de laranja. 
     - Hora da história 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=INSM39Wq_M0 
 
Apostila  de  atividades de 
português página 17 

     - Leitura e registro das  

palavras 

Apostila  do Objetivo de 
História 
     - Trabalho sobre as 
famílias 
     - Apostila de história 
ficha 1 

 
Sugestão 
https://www.youtube.co
m/watch?v=gZXManvO
UL8 
 

Assistir a videoaula com a 
professora Letícia pelo link  
 
https://youtu.be/fWsNdBonCfw 
 

Ginástica e brincadeira 
Material: corda ou giz para riscar o 
chão , tabuleiro de jogo pode ser 
montado com alguns brinquedos 

no chão.(brincadeira) 
Objetivo: desenvolver 

capacidades  e habilidades 
motoras como equilibrar, 

locomover, coordenação e  
destreza. A brincadeira tem como 
objetivo favorecer  o lazer e  criar 

um momento prazerosa e de 
descontração 

 

 

INTERAÇÃO COM OS ALUNOS: Mande fotos dos alunos realizando as atividades de língua portuguesa no Whatsapp da 

professora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INSM39Wq_M0
https://www.youtube.com/watch?v=INSM39Wq_M0
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8
https://youtu.be/fWsNdBonCfw

