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DATA 

06/02 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES- ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSORAS: DANIELLE E NELCELINE 

PERÍODO: 06 a 10/02/23 

SÉRIE: 1º ANO ATIVIDADES 

COMPONENTE CURRICULAR ASSUNTO: Observação das Cores. 
Segunda-feira Ciências 

07/02 
Terça-feira 

Matemática 

Língua Portuguesa 

COMPONENTE CURRICULAR 
Língua Portuguesa 

Arte 

Matemática 

SALA: Atividade com imagens de animais. 
CASA: Criar desenhos com características de 
ambientes naturais 

ASSUNTO: Adição. 

SALA: Atividade com materiais concretos como 
(tampinhas, feijões e lápis). 
CASA: Revisar o alfabeto e fazer a escrita do nome 
em letra cursiva no caderno. 

ASSUNTO: Revisão- leitura e exploração de palavras. 

SALA: Atividade xerocopiada. 
CASA: Revisar o alfabeto e fazer a escrita do nome 
em letra cursiva no caderno. 

ASSUNTO: Revisão - Leitura de textos e exploração 
de palavras. 

SALA: Leitura compartilhada no Quadro silabário. 
CASA: Escrever um pequeno texto no caderno de 
língua portuguesa. 

ASSUNTO: Dinâmica. 

SALA: Atividades iniciadas com as letras do alfabeto. 
CASA: Pesquisar as palavras com as letras A, B E C. 

ASSUNTO: Contagem. 

SALA: Atividade com números até 100. 
CASA: Escrever de 1 a 50 no caderno de matemática. 



08/02 
Quarta-feira 

09/02 
Quinta-feira 

COMPONENTE CURRICULAR 
Matemática 

Língua Portuguesa 

História 

COMPONENTE CURRICULAR 
Língua Portuguesa 

História 

Matemática 

ASSUNTO: Subtração. 

SALA: Atividade no caderno. 
CASA: Escrever, no caderno, três continhas de 
subtração e resolver no caderno. 

ASSUNTO: Revisão: letras e outros sinais gráficos. 

SALA: Dinâmica - leitura e identificação de cada letra 
inicial de cada palavra apresentada. 
CASA: Escrever no caderno de Língua Portuguesa 
duas palavras iniciadas com vogais. 

ASSUNTO: Minha rua. 

SALA: Atividade sobre a rua que você mora. 
CASA: Fazer um desenho da rua onde mora no 
caderno de desenho. 

ASSUNTO: Semelhanças e diferenças entre os sons 

das sílabas. 

SALA: Atividade xerocopiada . 
CASA: Escrever cinco palavras no caderno de Língua 
portuguesa e separar as sílabas. 

ASSUNTO: O que tem na rua? 

SALA: Exploração dos ambientes que fazem parte dos 
bairros. 
CASA: Pesquisar imagens e colar, no Caderno de 
história, exemplos de comércios que existem nos 
bairros. 

ASSUNTO: Adição. 

SALA: Atividade no caderno de continhas de adição. 



10/02 
Sexta-feira 

Observação: 

Geografia 

COMPONENTE CURRICULAR 
Língua Portuguesa 

Matemática 

Geografia 

Ciências 

CASA: Fazer três continhas de subtração no caderno 
de matemática e resolvê-las. 
ASSUNTO: Revisão. 

SALA: Retomar o assunto "Como é a minha casa". 
CASA: Escrever, no caderno, as características da sua 
casa . 

ASSUNTO: Quadrinhas. 

SALA: Leitura compartilhada e levantamento de 
hipóteses. 
CASA: Pesquisar uma quadrinha e escrever no 
caderno de Língua Portuguesa . 

ASSUNTO: Adição e subtração. 

SALA: Atividade no caderno de continhas de adição e 
subtração. 
CASA: Estudar a tabuada de subtração ( -2) 

ASSUNTO: Como é a minha casa. 

SALA: Construção de uma casa feita de massa de 
modelar. 
CASA: Desenhar a sua casa e escrever as 
características dela. 

ASSUNTO: Revisão. 

SALA: Revisar o assunto estudado na aula anterior 
sobre as aves. 
CASA: Desenhar um animal preferido no caderno de 
Ciências. 

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


