
                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORAS: Eloisa, Sânzya e Nádia Rosa 

DATA SÉRIE 1º ANO ATIVIDADES 

 
 
10/08 
 

 
Componente Curricular: 
Matemática 

ASSUNTO: NÚMEROS – DE 10 EM 10 ATÉ 100 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
Na nossa videoaula estudamos sobre os números e 
aprendemos a contar de 10 em 10 até 100. 
Lembrem-se quando aprendemos a contar podemos 
realizar pequenas continhas. 
 
Agora capriche na atividade!  
 
Realize a leitura e responda a atividade no livro, nas 
páginas 110, 111, 112 e 113. Na nossa volta, iremos 
corrigir todas as nossas atividades! 
 

 
 
11/08  
 
 
 
 

 
Componente Curricular: 
Matemática 

ASSUNTO:  NÚMEROS – DE 10 EM 10 ATÉ 100 
 
Reveja a nossa videoaula, disponível no canal 
Sementinha online, no YouTube.  
 
Agora é a sua vez de realizar a atividade com muito 
carinho e capricho! 
 
Com o auxílio do livro e revisando o conteúdo da nossa 
videoaula, leia e responda as atividades das páginas 
116,117,118 e 119.  
 
Na nossa volta, iremos corrigir todas as nossas 
atividades! 
 

 
 
12/08 
 

 
Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: CONTO POPULAR 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
A nossa videoaula foi sobre o gênero textual: Conto 
popular. O conto popular é uma mistura de realidade e 
fantasia e uma luta entre o bem e o mal e sempre tem 
um final feliz. Agora é a sua vez! 
 
Após assistir a aula, você irá ler e responder a atividade 
do livro nas páginas 94,95,96 e 97.  
Na volta iremos corrigir a nossa atividade! 
 
 

PERÍODO: 10 a 14/08 

 



 

 
 
13/08  
 
 
 
 

 
Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: CONTO POPULAR 
 
O conto popular que é um gênero textual que utilizamos 
muito em sala de aula. 
 
Revisando os conteúdos que já estudamos, leia e 
responda, com muito capricho e atenção, a atividade do 
livro das páginas 98,99,100 e 101. 
 
Agora capriche na realização da atividade! Na volta, 
iremos corrigir todas as nossas atividades! 
 

 
 
14/08 

 
Componente Curricular: 
Geografia 

ASSUNTO: O DIA A DIA DAS FAMÍLIAS  
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o dia a dia 
das famílias. Como também, podemos ver algumas obras 
de artes que são inspiradas na família. 
 
No livro interdisciplinar, realize a atividade do livro nas 
páginas 78 e 79. E, usando uma folha, faça um desenho 
ou releitura de uma obra de arte de um dos artistas 
estudados que se inspiram na família.  
Na volta, iremos corrigir todas as nossas atividades! 
Capriche! 
 

Observações: 

1. Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas 

correções. 

2. Os links das videoaulas estarão disponíveis, no decorrer da semana, após a exibição 

pela Programação da Sementinha Online, no Canal do YouTube #Sementinha 

Online. 

 


