
 
 

                       SEMANA – 2     ( 18/05/20 – 22/05/20)  
 

 GRADE ESCOLAR     

Ensino Fundamental - Anos Iniciais.  - Recursos: Videosaulas do dia, apostila e alfabeto móvel.             

 1º ano 

Dia 26  

18/05 

Dia 27 

19/05 

Dia 28 

20/05 

Dia 29 

21/05 

Dia 30 

22/05 

1ª aula Língua Portuguesa 
 
 -Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
“Atenção! Aviso 
importante”. 
 
-Leitura e 
interpretação de 
agenda escolar;  
-Exercícios; 

  Páginas 19, 20 e 21 
 
Lição com a familia: 

Apostila páginas 20 
e 21. (Campanha Real) 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Guardando 
memórias” 
 
-Gênero textual  
-Leitura do Diário 
da (Barata); 
-Pontuação (: e “”); 
-Prática da escrita. 

    Páginas 22 e 23 
 

Lição com a familia: 
Colocar a campanha 
em prática, consultar 
novos diários. 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Interpretação da 
leitura do Diário da 
Barata (exercicios); 
-Recorte e colagem 
material de apoio 
página 7. 
-Silabas. 
 

Páginas 24 e 25  
 
Lição com a familia: 

Ficha 5 de atividade 
página 11. 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Frases” 
-Exercicios 
(continuidade da 
aula anterior); 
-Rima 
 
 
 

Páginas 26 
 
Lição com a familia: 

Ficha 5 de atividade 
página 12 e apostila 
página 27. 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 

-Maior, menor e 
quantidade; 
-Ficha 5 páginas 47 e 
48. 
 
Usar o material de 
apoio, página 15, 
para consulta.  

 
Lição com a familia: 

Apostila página 75, 
pequise com a 
familia. 

2ª aula Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
“Lendo as 
informações das 
tarefas” 
 
-Leitura e 
interpretação de 
tabelas; 

-Exercícios 
  Páginas 72, 73 
 
Lição com a familia: 

Realidade 
aumentada, 
página 72 
 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
Continuidade... 
 
-Exercicios com 
tabela e correção; 
 
-Explicação da lição 
de casa. 

 
 

Página 74 
 
Lição com a familia: 
Ficha 1 de 
Atividade, páginas 
39 e 40. 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
-Exercicios da ficha 
3 de atividade 
página 43 e 44; 
 
Usar o material de 
apoio, página 15. 
 

Páginas 43 e 44 das 
fichas de atividade. 
 
Lição com a familia: 
 

Matemática 
 

“Lendo as 
informações dos 
gráficos”. 
 
-Leitura e 
explicação; 
-Gráficos de colunas; 
-Gráficos de barras; 
-Mão na massa 
-Exercicios  
 
Páginas 76, 77 
 
 
Lição com a familia: 

Apostila página 77 
mão na massa 

Língua Inglesa 
 
L íngua Inglesa 
 
Unidade 3 – cap. 1 
 
- Páginas  44 à 46 
 

  Colors 
  Exercícios 
 
Lição 
 (SAE) Teacher 
Juliana: exercício 3 
– página 44. 

3ª aula Ciências 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
Continuidade... 
 
-Leitura e 
explicação; 
-A diferença 

Ciências 
 
Revisão da aula 
anterior e correção. 
Continuidade... 
 
“As pessoas são 
diferentes”. 
 

Ciências 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
“As pessoas são 
diferentes”. 
 
-Miscigenização; 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
de casa. 
 
-Para saber mais: 
Como é a vida das 
abelhas. Dica de 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
“O respeito ao 
próximo”. 
 
-Conversa com a 



-Ser Vivo e Ser não 
vivo; 
-Mão na massa. 
 
 

Página 123 
 
Lição com a familia 

Ficha 1 de atividade 
Página 78. 

  
 

-Leitura e 
explicação; 
-Caracteristicas; 
-De olho no local; 
 

Página 124 
 
Lição com a familia 

Realidade 
aumentada página 
124. 

  
 
 

-Explicação; 
-Dica: Elmer o 
elefante xadrez. 
 
-Outras diferenças; 
leitura do texto e 
explicação. 
 

 Página 125, 126. 
 
Lição com a familia 
Apostila página 125   

filme: Bee Movie – 
A história de uma 
abelha. 
 
 
“A importancia das 
profissões.” 
-Leitura e 
explicação do texto; 
-Exercicio; 
 

Páginas 155, 156 
 
 
 
Lição com a familia 

Ficha 2 de atividade 
páginas 99 e 100. 
Apostila página 157. 

familia, sobre a 
problematização 
citada; 
 
-Mão na massa; 
-Leitura e 
explicação; 
 
-Exercicios Ficha 

 

 

Páginas 158, 159 e 
101 e 102 da ficha 3 
de atividade. 

 

Lição com a familia 
Apostila página 158  
e 159 e realidade 
aumentada. 

4ª aula História 
 
-Revisão da aula 
anterior . 
 
-Leitura e 
explicação; 
-Interpretação de 
imagem; (tarefa) 
-Normas e Regras; 
-Leitura do texto: As 
luas de Luisa. 
 

Páginas 188 e 189 
 
Lição com a familia 

Ficha 2 de atividade 
Página 119. 

 Apostila página 188 
e 189 

História 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
Cada pessoa é 
única... 
-Convivência 
na escola ou na 
escola. 
-Regras e 
combinados; 
-Ambientes 

Páginas 190 e 191 
 
Lição com a familia 

Ficha 2 de atividade 
Página 120. 
 Apostila página 190  

Artes  
 
Leitura e 
entendimento do 
capitulo 1  
 
Responder o quadro: 
Conversa vem. 
 
Verificar apostila 
virtual o retrato da 
princesa Albert de 
Broglie, página 219. 
 
Verificar apostila 
virtual o vídeo: A 
hora da pintura, 
página 221 . 
 
Atividade: Mão na 
massa página 47 do 
material de apoio. 
Encaminhar foto da 
atividade realizada 
para o email do 
professor. 
 

Ed. Fisica 
 
Material disponível 
em roteiro à parte 

 

 

Bom trabalho, meus amores! Profª Carina  


