
                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORAS: Eloisa, Sânzya e Nádia Rosa 

DATA SÉRIE 1º ANO ATIVIDADES 

17/08 
 

Componente Curricular: 
Matemática 

ASSUNTO: NÚMEROS NO COTIDIANO 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
Na nossa videoaula estudamos sobre os números e as 
quantias de dinheiro, utilizando as cédulas e as moedas, 
para resolver situações que envolvam compras ou 
economia. 
 
Agora capriche na atividade!  
 
Realize a leitura e responda a atividade no livro, nas 
páginas 120, 121 e 122. Na nossa volta, iremos corrigir 
todas as nossas atividades! 
 
 

18/08  
 
 
 
 

Componente Curricular: 
Matemática 

ASSUNTO:  NÚMEROS NO COTIDIANO 
 
 
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 
123,124 e 125.  
 
Na nossa volta, iremos corrigir todas as nossas 
atividades! 
 
 
 

19/08 
 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: CONVITE 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
A nossa videoaula foi sobre o gênero textual Convite. O 
convite possui alguns itens obrigatórios como local, data 
e horário do evento, assim como o nome do destinatário 
(quem vai receber o convite). Agora é a sua vez! 
 

PERÍODO: 17 a 21/08 

 



 

Após assistir a aula, você irá ler e responder a atividade 
do livro nas páginas 102 à 106. 
Na volta iremos corrigir a nossa atividade! 
 

20/08  
 
 
 
 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: CONVITE 
 
Reveja a nossa videoaula! Foi sobre o convite, que é um 
gênero textual que utilizamos para passar as 
informações sobre um evento onde a pessoa quem o 
recebe deve comparecer. 
 
Revisando os conteúdos que já estudamos, leia e 
responda com muito capricho e atenção e confeccione 
um convite para o seu(sua) melhor amigo (a). 
 
Agora capriche na realização da atividade! Na volta 
iremos corrigir todas as nossas atividades! 
 

21/08 Componente Curricular: 
Ciências 

ASSUNTO: CUIDADOS NA PRAIA 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os cuidados 
que devemos ter com a nossa saúde ao irmos à praia e 
como preservar o espaço público da praia. 
 
No livro interdisciplinar, realize a atividade do livro nas 
páginas 76 e 77, usando uma folha, faça um desenho 
com as atitudes que nos ajudam a manter a nossa praia 
limpa.  
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. 

 


