
 

 

 GRADE ESCOLAR     

                 Ensino Fundamental - Anos Iniciais.   

 

- Recursos: Videosaulas do dia, apostila, caderno, alfabeto móvel e lápis de cor... 

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

        

 1º ano 

Dia 46 

15/06 

Dia 47 

16/06 

Dia 48 

17/06 

Dia 49 

18/06 

Dia 50 

19/06 

1ª aula Língua Portuguesa 
 

-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
“O trabalho das 
pessoas” 
 

-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
-Explicação; 
-Exercicios (mão na 
massa). 
 
 

Páginas: 46 e 47. 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 

 
-Identificar e 
diferenciar as 
consoantes P e B; 
 
-Explicação; 
 
-Correção da lição de 
casa. 
 
 
  
 
Páginas: 46 e 47 
Ficha 11 
Páginas 23 e 24. 
 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 

-Identificar e  
diferenciar as 
consoantes P e B; 
 

-Explicação; 
 

-O som da letra B; 
-Exercícios (mão na 
massa); 
 
 

 

 

Página: 48 

Língua Portuguesa 
 
 
 
 

-Identificar e  
diferenciar as 
consoantes P e B; 
 

-Explicação; 
 
-Exercícios de 
fixação com uso das 
fichas; 
 
-Rimas. 
 

Ficha 12 
Páginas: 25 e 26. 

Matemática 
 
 “Medidas de 
tempo” 

 
-Explicação do 
conteúdo; 
 

-Explicação e 
modelo do exercício 
da página 101 
encaminado para 
realizar com a 
família; 
 
-Exercicio 2 da 
apostila (mão na 
massa). 
 
Páginas: 102 e 103. 

Lição com a familia: 
-Ficha 11 
Páginas 23 e 
24. 
 

Lição com a familia: 
 

 

Lição com a familia: 
-Apostila página 49. 
 

 Lição com a familia: 

 

Lição com a familia: 
-Apostila página 102 
e 103. 

2ª aula Matemática 
 

“Medidas usando as 
partes do corpo”. 

 -Utilizando o pé 
como medida; 
-Como fazer a 
medida correta do 
pé; 
-Explicação; 
-Apresentação de 
alguns instrumentos 
para uso de 
medidas; 
-Leitura da história: 
“O rei mandão”; 
-Realidade aumentada 

(página 96); 
-Exercícios (página 97). 
Páginas: 96 e 97 

Matemática 
 

“Medidas de 
tempo”. 
 

-Calendário; 
-Relógios; 
-Explicação e 
apresentação de 
alguns modelos de 
relógios; 
-Ampulheta; 
-Relógio de sol; 
-Analise de 
calendário. 
 
 
 
Páginas: 98 e 99  

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 

“O Calendário” 
 
 
-Leitura e 
explicação; 
-Exercícios da 
apostila (mão na 
massa). 
 
 
 
 
 
Páginas: 99 e 100. 
 

Matemática 
 
 -Revisão da aula 
anterior e correção 
dos exercícios. 

 
“Organizando o dia” 
 
-Explicação do 
conteúdo; 
-Calendário; 
-Rotina; 
-Leitura e 
explicação. 
 
 

 
 
Página: 101 

Língua Inglesa 
 

Unidade 4 – cap. 1 
 
- Páginas 61 à 63 
 

  Numbers 1-10 
  Colors (dark and 
light) 
  Exercícios 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Lição com a familia: 
-Apostila página 97 

Lição com a familia: 
-Pesquisar modelos 
diferentes de 
relógios e 
calendários e 
desenhar no 
caderno os modelos 
encontrados. 

Lição com a familia: 
Apostila página 100 
(continuidade mão 
na massa).  
Anotar no caderno: 

Mês e ano do seu 

aniversário; 

Desenhar o mês do ano 

de 2020 de seu 

aniversário e pintar o 

dia; 

Registrar o dia no mês, 

o dia da semana e o 

ano que você nasceu  

(com ajuda da família).  

Lição com a familia: 

 

Lição com a familia
 
 (SAE) Teacher 
Juliana: Exercício 02 
- página 62. Exercício 
01- página 63.  
 

 

3ª aula Ciências 
 

“Simetria” 
 
-Texto de um lado e 
de outro do corpo; 
-Leitura; 
-Explicação; 
-Exercicios (mão na 
massa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página: 140 

Ciências 
 
Revisão da aula 
anterior e correção. 
 

-Exercicios (mão na 
massa); 
 

-Eplicação do 
exercício e resolução 
do mesmo; 
 
-Partes que compõe 
o nosso corpo. 
 
 
 
 
 
Página: 137 
 

Ciências 
 
-Revisão do 
conteúdo aplicado. 

 
-O corpo humano 
tem várias partes; 
 
-Partes do corpo que 
estão na cabeça; 
 
-Partes que 
compõem o tronco; 
 
Exercícios de fixação 
com uso das fichas; 
 
 
 
Ficha 6 
Páginas: 87 e 88. 
 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior. 

 
-Exercicios (mão na 
massa), separar para 
uso os lápis de cores: 
vermelho, verde e 
azul. 
-Explicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páginas: 170 e 171. 

Geografia 
 

“Brincadeiras e 
jogos tradicionais”. 

 
-Explicação da tarefa 
realizada com a 
família; 
 
-Exercícios da 
apostila (com a lupa 
na mão). 
 

 

 

Páginas: 172 e 173. 

Lição com a familia 
Apostila página 140 
(com a lupa na mão) 
Obs. Pode realizar 
atividade no 
caderno. 

Lição com a familia 
Apostila página 136 
(com a lupa na mão). 

Lição com a familia 

 

Lição com a familia 
Apostila página 171 
(mão na massa). 

Lição com a familia 
Apostila página 172 
(com a lupa na mão).

4ª aula História 
 

“Cidadania” 
 

-Leitura e 
explicação; 
 
-Deveres e direitos; 
 
-Direitos das  
crianças. 
 
 
 
 
 

 

História 
 

 
 
-Leitura e 
explicação; 
 
-Exercícios (aprender 
brincando); 
 
-Sugestão de leitura; 
 
 
 
 
 
 

Artes 
 
  “Leitura PDF/SAE” 
 

Verificar o PDF 
dentro do portal 
SAE. 
 
Leitura e 
entendimento da 
página 230 até 233. 
 
Responder quadro 
conversa vem. 
 
Lição: Com a lupa na 
mão página 233. 

Ed. Física 
 
Equilibrio  
 
-Conteúdo 
encaminhado por 
email. 
 
 
 
 

Socioemocional |Filosofia| 
Alfabetização e 

Letramento. 
 

-Atividades de 
fixação com uso das 
sílabas... 
 
-Filosofia: O que é 
uma pergunta? 
 
Material: Caderno 
 
 
Aula será aplicada 
on line em 
19/06/2020 via 
aplicativo Zoom. 



Páginas: 204 e 205 Páginas: 206 e 207 Devolutiva para o 
email do professor.  
 
Verificar na apostila 
Digital de Artes a 
página 234 – O que 
vou usar? 
 

 
    

  

Lição com a familia 
-Apostila página 204 
(mão na massa); 205 
(Ilustrar o texto) e a 
Ficha 7 páginas 129 
e 130. 

Lição com a familia 
Apostila página 207. 

Lição com a familia 
 
 

 

 

 

Lição com a familia 
 
-Recorte para aula 
do dia 26/06, 
objetos de animais 
ou alimentos que 
começam com a 
letra C. 

 

 
Atenção: A partir dessa semana as aulas de matemática serão aplicadas pela professora Hilda. 
 

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

  

COLÉGIO INTERAGIR 

DATA: 

(PINTAR A LINHA) ☺ 

 

Links: 

 

 Pontuação (aula de filosofia): https://www.youtube.com/watch?v=TNbI-YpFfKw 
 E-mail (vinculo de comunicação pedagógica) - 1ano@colegiointeragir.com.br 

 

Horários para aula on line com professores no aplicativo Zoom  

Data Disciplina Professor Horário Acesso da aula 

15/06  Inglês Teacher Valéria  10h00 -10h30 ID 774 2304 3094 
Senha: Interagir 

 

17/06 Artes Profª Aline 10h00 -10h30 760 8873 2370 

Senha: interagir 
 

19/06 

 

Socioemocional/Filosofia 

ou 

Alfabetização e 

Letramento. 

 

 

Profª Carina 

 

11h00 – 11h30 

 
ID 767 361 3827 
Senha: interagir 

 

 

 

 

Legenda por cor da apostila: 

 

 

  

 

 

 

  Bom trabalho, meus amores! Profª 

Carina  

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 História 

 Geografia 

 Ciências 

 Filosofia 

https://www.youtube.com/watch?v=TNbI-YpFfKw
mailto:1ano@colegiointeragir.com.br

