
Período: 25 a 29/01 

DATA 1º ANO ATIVIDADES 

25/01 
Segunda-feira 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

 
Acolhida de boas-vindas ao 1º ano. 
Apresentação das professoras e dos alunos.   
Construir um ambiente sócio afetivo. 
Dinâmica de boas-vindas.  

Matemática 
 
 

Ciências 
 
 
 

Assunto: Férias 
SALA: Registrar no caderno as atividades desenvolvidas nas férias. 
CASA: Realizar um desenho sobre as suas férias. 
 

 
Língua Portuguesa 
 

Conversa sobre a nova etapa da sua vida escolar. Revisitar 
o juramento da formatura do ABC.  

26/01 
Terça-feira 

Matemática ASSUNTO: Identificação dos números 
SALA: Exploração do uso do calendário; 
CASA: escrita no caderno do nome completo com data de 
nascimento. 
 

Língua Portuguesa 
 

Assunto: Compreensão da importância do alfabeto na 
iniciação da leitura e escrita 
SALA: Revisão do alfabeto, diferenciando vogais de 
consoantes 
CASA: escrita das consoantes e das vogais no caderno 
 

27/01 
Quarta-feira 

Matemática 
 
 

Assunto: Apresentação do livro da disciplina 
SALA: Expor que a matemática é a ciência que explica a solução 
dos problemas do cotidiano.  

CASA: escrita dos números de 01 a 30. 
 

História 
 
 

Assunto: Apresentação do livro 
SALA: Apreciar o livro e verificar as imagens que mais gostam do 
livro. 
CASA: No caderno, registrar o nome dos seus pais e dos seus 
irmãos. 

Língua Portuguesa 
 
 

Assunto: Leitura – texto carinho quente 
SALA:  Combinados da sala. 
CASA: Leitura do texto.  
 

28/01 
Quinta-feira 

Língua Portuguesa 
 

Assunto: eu tenho nome 
SALA: conversa sobre a origem do seu nome; 
CASA: escrita do nome completo dos pais e seu nome 
completo. 

Historia Assunto: A escolha do seu nome 
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 SALA: Leitura do nome dos colegas da lista. 
CASA: Pesquisar e escrever no caderno de história a origem e o 
significado do seu nome. 
 

Geografia 
 

Assunto: Como eu sou. 
SALA: Realizar um desenho do seu amigo preferido. 
CASA: Escrever no caderno o nome de 5 (cinco) frutas que mais 
gostam. 
 

Matemática 
 

Assunto: Sequência numérica 
SALA: escrita da sequência numérica;  
CASA: Escrita da sequência numérica de 01 à 50. 

 
 

29/01 
Sexta-feira 

Língua Portuguesa 
 

Assunto: Leitura – texto carinho quente (retomar aos 
combinados) 
SALA:  Combinados da sala (reforçar os combinados); 
CASA: Leitura do texto e desenhos dos combinados no 
caderno. 
 

Ciências Assunto: Tudo tem nome 
SALA: Realizar a escrita do nome de 5 colegas de sala. 
CASA: Desenhar o seu melhor amigo da rua onde mora (ou do 
seu condomínio) e escrever seu nome. 
 

Matemática 
 
 

Assunto: Conhecendo seu livro de Matemática  
SALA: Explicação das atitudes que irão desenvolver durante 
o ano letivo;  
CASA: Na página 6 a 9, observar os personagens que irão 
acompanhá-los no estudo da matemática. 
 Leitura da conversação sobre os personagens. 
 

 


