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SEMANA – 4 a 8/05 

CONTEÚDOS 

 1º ano 2º e 3º ano 4º ano 5º ano EJA 

SEGUNDA 
(04/05) 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa: 
Leitura e compreensão. 
Sistema de Escrita 
Alfabético. 
 
 
 
 
 
 
Matemática: 
Sistema de Numeração 
Decimal: Números de 1 a 
10 
– contagem e 
composição. 
 
 
Educação Física:  
Ginástica - 
reconhecimento e 
experimentação de 
múltiplas possibilidades de 
movimentação corporal 
envolvendo a exploração 
dos diferentes apoios do 
corpo no espaço. 

Língua Portuguesa: 
Leitura e compreensão. 
Sistema de Escrita 
Alfabético. 
 
 
 
 
 
 
Matemática: 
SND: Composição, 
decomposição e 
regularidades numéricas. 
 
 
 
Educação Física: 
Ginástica – desenvolvimento 
de consciência corporal a 
partir da vivência e 
exploração dos diferentes 
apoios do corpo no espaço.  

Língua Portuguesa: 
Gênero textual 
informativo: curiosidades 
Leitura e escrita de verbos 
no futuro na 3.° pessoa       
(-ÃO) e verbos no passado 
na 3.° pessoa do plural  
(-AM) 
Ampliação vocabular.  
 
Matemática: 
Medidas de comprimento: 
metro e centímetro. 
 
 
 
 
Educação Física: 
Ginástica  

Língua Portuguesa: 
Gênero textual informativo: 
cartaz.  
Compreensão e interpretação de 
texto. 
Ampliação vocabular.  
 
 
 
 
Matemática: 
Sequências e regularidades. 
 
 
 
 
 
Educação Física: 
Ginástica 

Matemática:  
Progressão Geométrica da 
COVID-19, números de 0 a 10, 
antecessor, sucessor, adição, 
subtração. 
 
 
 
 
Matemática: 
Progressão Geométrica da 
COVID-19, números de 0 a 10, 
antecessor, sucessor, adição, 
subtração. 
 
 
 
Geografia: 
Paisagem e suas 
transformações; Proporção e 
localização: representação 
bidimensional (mapas); 
Orientação espacial; Elementos 
do mapa e convenções 
cartográficas.  
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TERÇA 
(05/05) 
 
 
 
 
 
 

História:  
Grupos de convivência 
escolar. 
 
 
 
 
Arte:  
Composição abstrata. 
 
 
 
Direitos Humanos: 
Conteúdo: O universo dos 
sentimentos diferentes na 
percepção de cada pessoa: 
conhecer para valorizar a 
vida 
 
 
 

História:  
Diferentes modos de brincar 
em diferentes tempos e 
espaços.  
Patrimônio 
 
 
Arte:  
Retrato 
 
 
 
Direitos Humanos: 
Conteúdo: O universo dos 
sentimentos diferentes na 
percepção de cada pessoa: 
conhecer para valorizar a 
vida 
 

História:  
As primeiras formações 
humanas: nomadismo.  
 
 
 
 
Arte: 
Luz e Sombra – A lição do 
Renascimento. 
 
 
Direitos Humanos: 
Conteúdo: O universo dos 
sentimentos diferentes na 
percepção de cada pessoa: 
conhecer para valorizar a 
vida 
 

História:  
As primeiras formações humanas 
– sedentarismo. 
 
 
 
 
Arte: 
Luz e Sombra  
(Regina Silveira a mágica das 
sombras). 
 
Direitos Humanos: 
Conteúdo: O universo dos 
sentimentos diferentes na 
percepção de cada pessoa: 
conhecer para valorizar a vida 
 

REPRISE DO DIA 04/05 

QUARTA  
(06/05) 
 
 
 
 
 
 

Ensino Religioso:  
O eu, o outro e o nós; 
 
 
Geografia:  
Relações espaciais 
topológicas elementares e 
projetivas. 

Ensino Religioso:  
O eu, a família e o ambiente 
de convivência; 
 
Geografia: 
Relações espaciais 
topológicas elementares e 
projetivas. 

Ensino Religioso:  
Ritos Religiosos. 
 
 
Geografia: 
Representações do espaço 
geográfico; 

Ensino Religioso:  
Mitos de tradição. 
 
 
Geografia: 
Representações do espaço 
geográfico; 

Língua Portuguesa: 
Diversidade linguística - 
Linguagem Formal e Informal 
 
Geografia: 
A divisão político-administrativa 
e a organização do espaço 
curitibano; Pontos de 
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Práticas Educativas 
(Ciência e Tecnologia 
/Práticas de Matemática): 
 Constelações e Mapas 
Celestes; Números 
naturais, contagem, 
agrupamentos e de 
desagrupamentos.  

 
 
Práticas Educativas (Ciência 
e Tecnologia /Práticas de 
Matemática): 
 Constelações e Mapas 
Celestes; Números naturais, 
contagem, agrupamentos e 
de desagrupamentos. 

Elementos do mapa e 
convenções cartográficas. 
 
Práticas Educativas 
(Ciência e Tecnologia 
/Práticas de Matemática 
 Movimentos relativos ao 
Sol, à Terra e à Lua e suas 
consequências no 
ambiente e influência nas 
atividades humanas. 
· Astronomia e cultura. 
· Evolução estelar. 
· Números naturais, 
contagem, agrupamentos 
e desagrupamentos. 
Sequencias: critérios; 
regularidades 
· Elementos ausentes em 
sequências numéricas de 
objetos ou de figuras, de 
acordo com critérios pré- -
estabelecidos. 
 

Elementos do mapa e 
convenções cartográficas. 
 
Práticas Educativas (Ciência e 
Tecnologia /Práticas de 
Matemática 
Movimentos relativos ao Sol, à 
Terra e à Lua e suas 
consequências no 
ambiente e influência nas 
atividades humanas. 
· Astronomia e cultura. 
· Evolução estelar. 
· Números naturais, contagem, 
agrupamentos e 
desagrupamentos. 
Sequencias: critérios; 
regularidades 
· Elementos ausentes em 
sequências numéricas de objetos 
ou de figuras, de 
acordo com critérios pré- -
estabelecidos. 
 

referência; Relações espaciais 
topológicas e projetivas 
elementares: dentro, fora, ao 
lado, na frente, atrás, perto, 
longe, em cima, embaixo, antes, 
depois, entre, junto, separado, 
direita e esquerda. 
 
 
 
Ciências: 
Insetos e importância ecológica 
 
 

QUINTA 
(07/05) 
 
     
 
 

Ciências:  
Sustentabilidade. 
Características dos 
materiais.  
 
 

Ciências:  
Luz e sustentabilidade. 
Materiais que são feitos 
alguns objetos utilizados no 
cotidiano.  
 

Ciências:  
Transformações 
reversíveis e 
não reversíveis. 
 
 

Ciências: 
Propriedades físicas dos 
materiais: condutibilidade 
térmica e elétrica, respostas a 
forças magnéticas e mecânicas 
(dureza e elasticidade).   

REPRISE DO DIA 06/05 
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Língua Portuguesa:  
Leitura e compreensão.  
Sistema de escrita 
alfabético.  
Gênero textual: foto 
legenda.   
Elementos de um texto. 
 
 
 
Educação Física:  
Práticas corporais que 
envolvem locomoção, 
equilíbrio, combinação de 
posturas (correr, saltar, 
alongar) e que demandam 
adaptações para espaços 
pequenos.  
 

 
Língua Portuguesa:  
Leitura e compreensão.  
Sistema de escrita 
alfabético.  
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física:  
Práticas corporais que 
combinam vários elementos 
gímnicos de forma criativa e 
expressiva, utilizando 
movimentos adaptados para 
espaços pequenos. 

 
Língua Portuguesa: 
Comparação entre textos  
Acentua o verbo TER no 
plural. 
Ampliação vocabular. 
 
 
 
 
 
Educação Física:  
Ginástica - 

 
Língua Portuguesa:  
Gênero textual: infográfico Uso 
do celular. 
Argumentação. 
Ler e escrever verbos no futuro 
na 3.° pessoa (-ÃO) e verbos no 
passado na 3.° pessoa do plural.       
(-AM).  
 
 
Educação Física:  
Ginástica -  

SEXTA 
(08/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática: 
SND: Números de 1 a 10 – 
contagem; composição e 
resolução de problemas. 
 
Língua Portuguesa:  
Leitura e Compreensão.  
Sistema de Escrita 
alfabético. 
Rimas. 

Matemática: 
Ideias e regularidades 
multiplicativas. 
 
 
Língua Portuguesa: 
Leitura e Compreensão.  
Sistema de Escrita 
alfabético. 
Rimas. 

Matemática: 
Medidas de capacidade: L 
e ml. 
 
 
Língua Portuguesa: 
Gênero textual: poema  
Ampliação vocabular 
Ortografia: Ler e escrever 
as palavras que possuam 

Matemática: 
Múltiplos de 2. 
 
 
 
Língua Portuguesa: 
Gênero textual informativo: 
Bullying na rede   
Ampliação vocabular 

História: 
Por que aprender História 
Relações entre presente, 
passado e futuro. Cidadania 
A cidade que educa 
Constituição e Cidadania 
 
 Educação Física: 
Jogos Esportivos - Futsal 
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Robótica: 
Conceito tecnológico: 
estrutura 
Formas geométricas 
planas 
Pontes e estruturas. 
Ponte levadiça com 
experiência usando o kit 
LudoBot SME. 
 

 
 
 
Robótica: 
Conceito tecnológico: 
estrutura 
Formas geométricas planas 
Pontes e estruturas. 
Ponte levadiça com 
experiência usando o kit 
LudoBot SME. 
 

regularidades contextuais 
(C/QU). 
 
Robótica: 
Conceito tecnológico: 
sensores e 
atuadores 
Relação desse conceito 
com o corpo humano. 
Experiências com sensores 
utilizando o kit LudoBot 
SME 
 

Ortografia: Ler e escrever as 
palavras que possuam 
regularidades contextuais 
(G/GU). 
Robótica:  
Conceito tecnológico: sensores e 
atuadores 
Relação desse conceito com o 
corpo humano. 
Experiências com sensores 
utilizando o kit LudoBot SME 
 

Direitos Humanos:  
Erradicação do trabalho Infantil 
 
 
 

 


