
 

 

 GRADE ESCOLAR     

                 Ensino Fundamental - Anos Iniciais.   

- Recursos: Videosaulas do dia, apostila e alfabeto móvel, lápis de cor marrom, rosa, roxo, amarelo, 

verde, laranja, azul, e cinza. 

Obs. Atividades do material de apoio podem ser coladas no caderno encaminhado. 

        

 1º ano 

01/06 

Assistir 

video 36 

02/06 

Assistir 

video 37 

03/06 

Assistir 

video 38 

04/06 

Assistir 

video 39 

05/06 

Assistir 

video 40 

1ª aula Língua Portuguesa 
 
 -Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
-Exercícios ficha 7 
(com silhuetas); 
 
-Treino da escrita 
(pode realizar a escrita 

espontânea) e depois 
realizar a correção. 
 
 

Páginas: Ficha 7, 
páginas 15 e 16 
 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 

 
 -Ditado: Usar o 
caderno ☺; 
 
-Exercícios da 
apostila (Mão na 
massa); 
 

-Rimas . 
 
Páginas: 38 e uso do 
caderno.  

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 

 -Correção com 
rimas e frases. 
FRASE: Grupo de 
palavras organizadas 
-Video: Confeccionar 
um robô com sucata. 
https://www.fazfacil.co

m.br/artesanato/como-

fazer-um-robo-de-

sucata/  

 

Páginas: Correção 
ficha 6 e vídeo. 

 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Agora você já 
sabe...” 
 
-Revisão e 
explicação de todo 
conteúdo aplicado 
capitulo 2. 
 

 
 
Páginas: 39.  
 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 

-Ordem Crescente; 
 
-Ordem 
Decrescente; 
 
-Exercícios (usar e 
colar no caderno). 
 
 
 
Páginas: 87  
19 e 21 do material 
de apoio. 
 

Lição com a familia: 
-Apostila página 37 
Produção Coletiva 
realizada com a 
família. 

Lição com a familia: 
-Ficha 6 páginas 13 e 
14.  
 

Lição com a familia: 
Caderno: Após 
assistir o video, 
realizar com a 
familia um texto 
instrucional 
(exemplo receita) 
Segue o link com 
algumas dicas. 

 Lição com a familia: 

 

Lição com a familia: 
Ficha 7 de atividade, 
páginas 51 e 52. 

2ª aula Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
-Ordem Crescente -
-Ordem 
Decrescente; 

 
Páginas: Correção 
Ficha 7, páginas 51 e 
52. 
 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
-Ordem Crescente  
-Ordem 
Decrescente; 

 
Páginas: Correção 
Ficha 8, páginas 53 e 
54. 
 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
-Correção exercicio 
aplicado pela 
Professora Bruna.  
Obs. Colar a 
folhinha ou adaptar 
atividade 
encaminhada pela 
Profª Carina no 
caderno. 

 
 

Matemática 
 

 -Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
 
 
 
 
Páginas: : Correção 
Ficha 10, páginas 57 
e 58. 
 

Língua Inglesa 
 
Unidade 3 – cap. 2 
 
- Páginas  53 à 55 
 

  Shapes 
  Colors 
  Exercícios 
Lição 
 Teacher Valéria: 
https://youtu.be/lcl8u
B2AWM0 (song - 
“shapes”). 
https://youtu.be/zxIpA5n
F_LY (song - “colors”). 
Assistir os videos para 
aprofundamento 

https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-um-robo-de-sucata/
https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-um-robo-de-sucata/
https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-um-robo-de-sucata/
https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-um-robo-de-sucata/
https://youtu.be/lcl8uB2AWM0
https://youtu.be/lcl8uB2AWM0
https://youtu.be/zxIpA5nF_LY
https://youtu.be/zxIpA5nF_LY


 Lição com a familia: 
-Ficha 8, páginas 53 
e 54. 

Lição com a familia: 
 -Folha avulsa com 
exercicios de Ordem 
Crescente e 
Decrescente.  
Profª Carina 

Lição com a familia: 
Ficha 10 de 
atividade, páginas 57 
e 58. 
 

Lição com a familia: 

 

 

3ª aula Ciências 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
-Pensamos e 
agimos diferente; 
-Leitura e 
explicação; 
-Caracteriisticas 
comportamentais. 
 

Página:  129 
 

Ciências 
 
Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
- Exercícios da 
apostila (Mão na 
massa); 
-Explicação do 
exercicio para casa. 

 
 
Página: 130 
 

Ciências 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 

 
- As diferenças 
-Relacionar as 
imagens com a 
deficiência 
apresentada, 
conforme explicação 
no video com a 
professora Luzilete. 
  
Página: 131 
 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
de casa. 
 

“Direitos e Deveres” 
-Direitos e deveres 
dos alunos; 
-Leitura e explicação 
do conteúdo; 
 
Página: 164  
 
 

 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
 

“Direitos e Deveres” 
 
-Exercícios 
 
 
Páginas: Fichas 5 e 
6, páginas 105, 106, 
107 e 108. 

Lição com a familia 
 
Apostila página 129 
Aprender 
Brincando! E Ficha 4 
páginas 83 e 84. 

Lição com a familia 

 

Ficha 5 páginas 85 e 
86. 

Lição com a familia 
Ficha 3 de atividade 
páginas 81 e 82. 

Lição com a familia 
Apostila página 165  
Ficha 4, páginas 103 
e 104.  

 

4ª aula História 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Regras das familias 
do passado; 
-Leitura do texto; 
-Explicação; 
-Exercícios. 
 

Páginas: 197  
Ficha de atividade 4 
páginas 123 e 124. 
 

 

História 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
  
-Regras de convivio 
social; 
-As regras mudam?; 
-Texto: Trem da 
história; 
-Explicação; 
-Exercicios. 
 

Páginas: 198 e 199 e 
ficha de atividade 5 
página 125. 

Artes 
 

Leitura PDF/Word 

Leitura e 
entendimento do 
capitulo 2 até a 
página 227. 
 
Responder o quadro: 
Conversa vem. 
 
Verificar apostila 
virtual o video 
educacional: 
Na épioca dos meus 
avós 
(ou bisavós) página 
226. 
 
Verificar apostila 
virtual objeto digital 
Jogo educacional: 
O samba e seus 
instrumentos página 
227. 
 
Atividade: Mão na 
massa página 225. 
Encaminhar foto da 
atividade realizada 

Ed. Fisica 
 
 
Roteiro disponível a 
parte no site do 
colégio . 

 

Lição com a família 
Apostila 197 

 
 

 



para o email do 
professor. 
 

 

 

Observação: Sempre que utilizarem o caderno, lembrar-se de colocar o cabeçalho: 

 

COLÉGIO INTERAGIR 

DATA: 

(PINTAR A LINHA) ☺ 

Bom trabalho, meus amores! Profª Carina  

 


