
E.M.PROF. MANOEL MARTINS VILLAÇA 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS-  EMAI & LER E ESCREVER 

1º ANOS 

1ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO 

MATEMÁTICA 
 
(EF01MA02) Contar de maneira 
exata ou aproximada, utilizando 
diferentes estratégias como o 
pareamento e outros 
agrupamentos.  

 
(EF01MA03) Estimar e comparar 
quantidades de objetos de dois 
conjuntos (no mínimo 20 elementos) 
por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a 
dois) para indicar  ¨tem mais¨, ¨tem 
menos¨ ou ¨tem a mesma 
quantidade¨. 
(EF01MA04) Contar quantidade de 
objetos de coleções de no mínimo 20 
unidades e apresentar o resultado por 
registros verbais e simbólicos, em 
situações de seu interesse, como 
jogos, brincadeiras, materiais de sala 
de aula, entre outros. 
(EF01MA10) Descrever, após o 
reconhecimento e a explicitação de 
um padrão (ou regularidade) os 
elementos ausentes em sequências 
recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras. 

 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 
(EF01LP05) Compreender o sistema 
de escrita alfabética. 
(EF01LP07) Compreender as 
notações do sistema de escrita 
alfabética- segmentos sonoros e 
letras. 
(EF01LP09) Comparar palavras 
identificando semelhanças e 
diferenças entre seus sons e suas 
partes ( alterações, rimas entre 
outras) 
(EF01LP13) Comparar o som e a 
grafia de diferentes partes das 
palavras (começo, meio e fim). 
(EF12LP04) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do (a) professor (a)ou já com 
certa autonomia, listas, bilhetes, 
convites, receitas, instruções de 
montagem (digitais ou impressos), 
entre outros textos do campo da vida  
(EF01LP17) Produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem, legendas para álbuns, 
fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), entre outros textos do 
campo da vida cotidiana, 

 

 

 



REVISÃO 

1ª SEMANA 

MATEMÁTICA  - 4/10 

PÁGINA 29  -  ATIVIDADE 5.2 

 A atividade tem como proposta, que as crianças realizem estimativas, 

contagem e comparem a quantidade de tampinhas coloridas. 

 

5/10 

PÁGINA 30 – ATIVIDADE 5.3 

A atividade tem como proposta, que as crianças realizem a contagem, 

comparem e representem por meio de desenhos, a quantidade de tampinhas 

coloridas. 

 

PORTUGUÊS – 6/10 

PÁGINA 116 – ATIVIDADE 2 

Lista de animais (pato, cavalo e dinossauro) 

 

7/10 

PÁGINA 117 – ATIVIDADE 3 

Materiais escolares – escrita espontânea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2ª SEMANA 

13 DE OUTUBRO 

MATEMÁTICA – PAGINA38 

 

ATIVIDADE 7.2 

Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, contagem um a um, 
pareamento ou outros agrupamentos e comparação.  
 

- Observar as coleções de brinquedos e responder as questões relacionadas. 

 

14 DE OUTUBRO 

PORTUGUÊS - PÁGINA118 

ATIVIDADE 4  ITENS DE UMA FESTA 

As atividades de escrita de listas possibilitam que os(as) alunos(as) pensem 

muito mais na escrita das palavras (que letras usar, quantas usar, comparar 

outras escritas, etc.).  

- Fazer uma lista de salgados, doces e bebidas de uma festa, com a ajuda dos 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


