
                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORAS: Eloisa, Sânzya e Nádia Rosa 

DATA SÉRIE 1º ANO ATIVIDADES 

24/08 
 

Componente Curricular: 
Matemática 

ASSUNTO: LEITURA DE GRÁFICOS 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
Na nossa videoaula estudamos sobre como os gráficos 
são importantes em nossas vidas e estão presentes em 
diversas situações e como é importante saber ler e 
interpretar os gráficos. 
 
Agora capriche na atividade!  
 
Realize a leitura e responda a atividade no livro, nas 
páginas 126 e 127. Na nossa volta, iremos corrigir todas 
as nossas atividades! 
 

25/08  
 
 
 
 

Componente Curricular: 
Matemática 

ASSUNTO:   LEITURA DE GRÁFICOS 
 
 
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 
128,129, 130 e 131.  
 
Na nossa volta, iremos corrigir todas as nossas 
atividades! 
 
 

26/08 
 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: TEXTO INFORMATIVO 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
A nossa videoaula foi sobre o gênero texto informativo. 
O texto informativo tem como função informar, 
transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um 
determinado assunto. Possui uma linguagem bem clara, 
geralmente são textos de jornais, revistas e livros. Agora 
é a sua vez! 
 

PERÍODO: 24 a 28/08 

 



 

Após assistir a aula, você irá ler e responder a atividade 
do livro nas páginas 107 e 108. 
Na volta iremos corrigir a nossa atividade! 
 

27/08  
 
 
 
 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: TEXTO INFORMATIVO 
 
A nossa videoaula foi sobre o gênero texto informativo. 
O texto informativo tem como função informar, 
transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um 
determinado assunto. Possui uma linguagem bem clara. 
Geralmente são textos de jornais, revistas e livros. 
 
Revisando os conteúdos que já estudamos e com muito 
capricho e atenção, confeccione um texto informativo 
sobre um assunto que mais chame a sua atenção. 
 
Agora capriche na realização da atividade! Na volta 
iremos corrigir todas as nossas atividades! 
 

28/08 Componente Curricular: 
História 

ASSUNTO:  A MORADIA YANOMANI 
 
Essa aula está disponível no canal Sementinha online, no 
YouTube.  
 
Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os primeiros 
habitantes do nosso Brasil e como vivem os índios 
Yanomani. 
 
No livro interdisciplinar, realize a atividade do livro nas 
páginas 92 e 93, usando uma folha, realize um desenho 
e escreva quais seriam as regras de boa convivência em 
uma casa sem cômodos. 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. 

 


