
 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

 NÚCLEO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS 

 
SEMANA – 26 a 31 de outubro de 2020 

 

CONTEÚDOS 
 

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

SEGUNDA 
(26/10) 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: 
Parlenda. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação;  
Leitura literária. 
 
Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados das 
operações 
fundamentais: 
multiplicação. 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual:  
Piada. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas de 
situação aditiva. 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: 
Exploração do 
espaço (kinesfera) e 
níveis na dança. 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: 
história em 
quadrinhos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação;  
Coesão. 
   
 
Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados das 
operações 
fundamentais com 
números naturais e 
racionais (frações e 
decimais em 
situações simples do 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual:  
história em 
quadrinhos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Coesão e 
Coerência. 
 
 
Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Operações 
fundamentais 
(números racionais 
positivos) na 
resolução de 
problemas: 
números decimais: 
adição, subtração. 
Cálculo mental. 

Componente 
curricular – Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: Uso do 
dicionário 
 
 
Componente 
curricular - 
Matemática  
 
Conteúdo: Área; 
Cálculo da área de 
quadrados e 
retângulos; 
Resolução de 
problemas 
envolvendo o cálculo 
de área. 
 
 
Componente 
curricular – Direitos 
Humanos e Família 
 
Conteúdo: 
Segurança na 
Internet 
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Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: 
Exploração do 
espaço (kinesfera) e 
níveis na dança. 

 cotidiano do 
estudante) adição e 
subtração. 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo:  
Dança criativa. 

Porcentagens (10%, 
25%, 50%, 75% e 
100%). 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo:  
Dança criativa. 
 

TERÇA 
(27/10) 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - História  
 
Conteúdo: 
Declaração dos 
Direitos Humanos, 
Declaração 
Universal dos 
Direitos da Criança 
e Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente. 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: 
Percepção espacial 
e possibilidades de 
movimentação. 
 

Componente 
curricular - História 
 
Conteúdo: 
Declaração dos 
Direitos Humanos, 
Declaração 
Universal dos 
Direitos da Criança 
e Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente. 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: 
Percepção espacial 
e possibilidades de 
movimentação. 
 

Componente 
curricular - História 
 
Conteúdo: 
Movimentos 
migratórios e 
imigratórios no 
Brasil nos séculos 
XIX, XX e XXI. 
(revisão) 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: Níveis e 
Planos; Rudolf 
Laban. 
 
 
 
 

Componente 
curricular - História 
 
Conteúdo: 
Movimentos sociais 
de resistência. 
(revisão) 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: Níveis e 
Planos; Rudolf 
Laban. 
 
 
Proposta 
Pedagógica: 
Instituto Estre 

Reprise do dia 26/10 
 
Componente 
curricular – Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: Uso do 
dicionário 
 
 
Componente 
curricular – 
Matemática  
 
Conteúdo: Área; 
Cálculo da área de 
quadrados e 
retângulos; 
Resolução de 
problemas 
envolvendo o cálculo 
de área. 
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Proposta 
Pedagógica: Portão 
Cultural 

Proposta 
Pedagógica: Torre 
Panorâmica 

Proposta 
Pedagógica: Museu 
Alfred Andersen 
 

Componente 
curricular – Direitos 
Humanos e Família 
 
Conteúdo: 
Segurança na 
Internet 
 

QUARTA  
(28/10) 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: 
Sentimentos, 
lembranças e 
memórias.  
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo:  
Espaços de 
vivências: grupos 
sociais 
(família, escola e 
comunidade) e 
atividades 
desenvolvidas. 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: 
Organizações 
religiosas (diferentes 
formas de estrutura 
hierárquica 
liderança/personalid
ade).  
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia  
 
Conteúdo:  A 
diversidade humana 
nos espaços de 
vivências. 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso 
 
Conteúdo: Sagrado 
Feminino (donzela e 
fechamento). 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: 
Organização do 
espaço e seus 
aspectos 
econômicos: 
Relação campo e 
cidade; 
Trabalho no campo 
e na cidade; 
Produção, 
circulação e 
consumo. 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso 
 
Conteúdo: Lugares 
Sagrados 
Construídos. 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: 
Organização do 
espaço brasileiro: 
 Aspectos 
econômicos; 
Trabalho e inovação 
tecnológica; 
Urbanização. 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: Gênero 
textual folheto e 
folder – Leitura e 
compreensão 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: 
Organização do 
território brasileiro: 
As cinco regiões do 
território brasileiro e 
seus estados; 
Territórios étnico-
culturais: 
A diversidade do 
povo indígena; 
A ocupação das 
terras indígenas 
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Componente 
curricular - 
Práticas de 
Ciências e 
Tecnologia  
 
Conteúdo: 
Sistemas Do Corpo 
Humano. 
Sistema Nervoso e a 
Coordenação Das 
Ações Motoras. 
Forças: 
Classificação, 
Aplicação e Relação 
Com a Gravidade. 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Práticas Artísticas  
 
Conteúdo: Cores e 
suas relações 
 

Componente 
curricular - 
Práticas de Língua 
Estrangeira 
 
Conteúdo: 
Vestimentas e 
acessórios típicos 

Componente 
curricular - 
Práticas de 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Probabilidade: 
chances de um 
evento ocorrer. 
 
 

pelos povos 
indígenas. 
 
 
Componente 
curricular – 
Educação Física  
 
Conteúdo: Dança - 
Dança 
criativa/elementos da 
dança: práticas 
corporais que 
envolvem 
possibilidades de 
criação, comunicação 
e expressão 
corporal, por meio da 
exploração de 
elementos da dança: 
espaço 
(direções, trajetórias, 
espaço individual – 
kinesfera – e 
coletivo), tempo 
(ritmo e cadência), 
peso, fluxo (livre e 
contido), forma 
(posturas e 
equilíbrios), ritmo, 
níveis (alto, médio e 
baixo), planos, 
qualidades de 
movimento, etc. 
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QUINTA 
(29/10) 
 
     
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: 
Parlenda. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular. 
 
 
Componente 
curricular - 
Ciências  
 
Conteúdo: 
Localização no 
globo terrestre o dia 
e a noite em vários 
locais do mundo. 
 
Os hábitos diurnos e 
noturnos dos seres 
humanos em 
diferentes locais do 
mundo. 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Gênero textual: 
Piada. 
 
Conteúdo: 
Coerência e coesão;  
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual;  
Ampliação 
vocabular. 
 
 
Componente 
curricular - 
Ciências  
 
Conteúdo: Sol 
como fonte de luz e 
calor (Cuidados que 
devem ser tomados 
em relação a 
exposição ao sol). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: 
História em 
quadrinhos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação.  
 
 
Componente 
curricular - 
Ciências  
 
Conteúdo: 
componentes do 
Sistema Solar: 
estrelas, planetas, 
cometas, astros 
luminosos e 
iluminados, entre 
outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Gênero textual: 
História em 
quadrinhos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; Sinais 
de pontuação 
  
 
Componente 
curricular - 
Ciências 
 
Conteúdo: 
movimentos da 
Terra em relação ao 
Sol, rotação e 
translação, e os 
associa aos 
períodos diários e as 
estações do ano, 
bem como sua 
influência nas 
atividades humanas, 
na sociedade e no 
ambiente. 
 
 
 
 

Reprise do dia 28/10 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: Gênero 
textual folheto e 
folder – Leitura e 
compreensão 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: 
Organização do 
território brasileiro: 
As cinco regiões do 
território brasileiro e 
seus estados; 
Territórios étnico-
culturais: 
A diversidade do 
povo indígena; 
A ocupação das 
terras indígenas 
pelos povos 
indígenas. 
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Componente 
curricular - 
Educação Física  
 
Conteúdo: 
Exploração do 
espaço, tempo, 
forma, direções e 
trajetórias na dança. 

Componente 
curricular - 
Educação Física  
 
Conteúdo: 
Exploração do 
espaço, tempo, 
forma, direções e 
trajetórias na dança. 
 

Componente 
curricular - 
Educação Física  
 
Conteúdo: Dança 
criativa. 

Componente 
curricular - 
Educação Física  
 
Conteúdo: Dança 
criativa. 

Componente 
curricular – 
Educação Física  
 
Conteúdo: Dança - 
Dança 
criativa/elementos da 
dança: práticas 
corporais que 
envolvem 
possibilidades de 
criação, comunicação 
e expressão 
corporal, por meio da 
exploração de 
elementos da dança: 
espaço 
(direções, trajetórias, 
espaço individual – 
kinesfera – e 
coletivo), tempo 
(ritmo e cadência), 
peso, fluxo (livre e 
contido), forma 
(posturas e 
equilíbrios), ritmo, 
níveis (alto, médio e 
baixo), planos, 
qualidades de 
movimento, etc. 
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SEXTA 
(30/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados das 
operações 
fundamentais: 
multiplicação. 
Noções de dobro. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Gênero textual:  
Parlenda. 
 
Conteúdo: 
Sistema de escrita 
alfabética; Sinais de 
pontuação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Medidas 
de valor: sistema 
monetário brasileiro. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual:  
Piada. 
 
Conteúdo: 
Ortografia;  
Discurso direto e 
indireto;  
Ampliação 
vocabular. 
 
 
Componente 
curricular -  
Robótica  
 
Conteúdo: robótica 
e o código binário.  
Soma e 
multiplicação 
exploradas na 
continuidade da 
abordagem sobre 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados das 
operações 
fundamentais com 
números naturais e 
racionais (frações e 
decimais em 
situações simples do 
cotidiano do 
estudante) adição e 
subtração.  
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa: 
 
Gênero textual: 
História em 
quadrinhos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular. 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Operações 
fundamentais 
(números racionais 
positivos) na 
resolução de 
problemas: 
números decimais: 
adição, subtração. 
Cálculo mental. 
Porcentagens (10%, 
25%, 50%, 75% e 
100%). 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual: 
História em 
quadrinhos. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ortografia. 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
História/Arte  
 
Conteúdo: povos 
indígenas do Brasil e 
do mundo;  
Cotidiano (do jovem, 
adulto ou idoso) em 
outros tempos e 
lugares. 
Cotidiano das 
famílias de hoje e de 
outros tempos e 
espaços: famílias 
indígenas. 
Era dos 
descobrimentos ou 
período das grandes 
navegações. Séculos 
XV e XVI. (Américo 
Vespúcio) 
Diferentes povos 
indígenas do mundo 
e do Brasil. 
Questões das terras 
no Brasil: 
demarcação 
de terras indígenas. 
Descobrimento e 
conquista do Brasil 
Tratado de 
Tordesilhas 
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Componente 
curricular - 
Robótica  
 
Conteúdo: robótica 
e o código binário.  
Soma e 
multiplicação 
exploradas na 
continuidade da 
abordagem sobre 
código binário. 
Resolução de 
atividades, 
específicas à cada 
ano/etapa, para 
sistematizar a 
construção do 
código binário. 

código binário. 
Resolução de 
atividades, 
específicas à cada 
ano/etapa, para 
sistematizar a 
construção do 
código binário. 

Componente 
curricular - 
Robótica  
 
Conteúdo: robótica 
e o código binário.  
Soma e 
multiplicação 
exploradas na 
continuidade da 
abordagem sobre 
código binário. 
Resolução de 
atividades, 
específicas à cada 
ano/etapa, para 
sistematizar a 
construção do 
código binário. 

Componente 
curricular - 
Robótica  
 
Conteúdo: robótica 
e o código binário.  
Soma e 
multiplicação 
exploradas na 
continuidade da 
abordagem sobre 
código binário. 
Resolução de 
atividades, 
específicas à cada 
ano/etapa, para 
sistematizar a 
construção do 
código binário. 

Componente 
curricular - Ciências  
 
Conteúdo: Sistema 
Digestório 
 
 
Componente 
curricular - Robótica 
 
Conteúdo: robótica e 
o código binário. 
Retomada sobre 
algoritmo e código 
binário. 
Multiplicação e 
adição.  
Atividade: 
identificando códigos 
binários com registro 
dos números que 
representam. 
 

SÁBADO 
(31/10) 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Aberto/fechado, 
dentro\fora; 
Relação número/ 
quantidade; 
Sequenciação. 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo:  
Figuras planas  
Figuras geométricas 
(quadrado, círculo e 
triângulo); 
Congruência. 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Simetria. 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo:  
Figuras planas; 
Resolução de 
problemas. 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo:  
Perímetro; 
Área; 
Cálculo do perímetro 
e da área de 
quadrados e 
retângulos. 
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Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo:  
Construção de 
sistema de escrita 
alfabética (SEA); 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: Os 
Detetives do 
Prédio Azul cap. 2 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
Relações com a 
oralidade; 
Construção do 
sistema de escrita 
alfabética (SEA); 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: O mágico 
de Oz 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo:  
Propriedades SEA; 
Coerência e coesão; 
Concordância 
nominal. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: Os 
Detetives do 
Prédio Azul cap. 1 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
Construção de 
sistema de escrita 
alfabética (SEA); 
Compreensão e 
interpretação 
Ampliação 
vocabular. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: Alice no 
País das 
maravilhas  
 

Resolução de 
problemas 
envolvendo o cálculo 
do perímetro e da 
área. 
 
 
Proposta 
Pedagógica: Paço 
Municipal. 
 
 
Componente 
curricular Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: Alice no 
País das 
maravilhas. 
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SEMANA – 26 a 31 de outubro de 2020 

Pré Escola – Educação Infantil 

SEGUNDA –26/10 TERÇA – 27/10 QUARTA – 28/10 QUINTA – 29/10 SEXTA – 30/10 SÁBADO – 31/10 

 - Traços, sons, 

cores e formas  

 

- Corpo, gestos e 

movimento  

 

- Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- O eu, o outro e o 

nós 

   

- Traços, sons, 

cores e formas  

 

 - Corpo, gestos e 

movimento  

 

- Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

 

- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- O eu, o outro e o 

nós  

  

- Traços, sons, 

cores e formas  

 

- Corpo, gestos e 

movimento 

 

- Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

 

- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- O eu, o outro e o 

nós   

 

- Brinquedos 

Musicais. 

 


