
 

 

 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 51 

22/06 

Dia 52 

23/06 

Dia 53 

24/06 

Dia 54 

25/06 

Dia 55 

26/06 

1ª aula Língua Portuguesa 
 
“Vamos festejar!” 
 

-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
-Explicação; 
-Identificar e 
diferenciar as 
consoantes D e T. 
-Exercicios (realizar 
no caderno). 
Perguntas e 
respostas com a 
professora Luzilete. 
 

Páginas: 50 e 51. 

Língua Portuguesa 
 
“Vamos festejar!” 
-Revisão da aula 
anterior. 

 
-Leitura e 
interpretação; 
-Explicação; 
-Gênero textual: 
“Convite”; 
-Exercicios (para 
entender o texto); 
 
 
  
 
Página: 52 e 53 
 

Língua Portuguesa 
 
“Vamos festejar!” 
-Revisão da aula 
anterior. 

-Caracteristica de 
um convite; 
-Lista; 
-Elementos que 
compõe uma festa; 
-Explicação; 
-Exercícios 
 (mão na massa); 
-Identificar e 
diferenciar as 
consoantes D e T 
 

Páginas: 54 e 55 

Língua Portuguesa 
 
“Vamos festejar!” 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Cartão  
“Desejando 
Felicitações”; 
 
-Leitura; 
 
-Explicação; 
 
-Exercicios (para 
entender o texto). 
 

Páginas: 56 e 57. 

Matemática 
 
“Vistas e trajetos” 

 
-Revisão da aula 
anterior... 
 

 
-Explicação da planta 
vista de cima; 
 
-Exercicios 1 
 (mão na massa), 
página 111. 
 
 
 
Páginas: 110 e 111 

Lição com a familia: 
-Ficha 18 
Páginas 37 e 
38. 
 

Lição com a familia: 
 Ficha 17 

Páginas 35 e 36. 
*Essa atividade será 
apresentada pelo 
zoom na aula dia 
26/06/2020. Pode 
está  caracterizado. 

Lição com a familia: 
 

 Lição com a familia: 
-Apostila página 56
     (Vamos produzir). 

Lição com a familia: 
-Apostila página 110 
Escrever o seu nome 
no posicionamento 
que você sentava. 

2ª aula Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 

 
“Como localizar” 

 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
 
-Explicação; 
 
-Exemplos com a 
obra de “Quarto” de 
Vincent Van Gogh. 
 
 
 
 
 
Páginas: 104 até 106 

Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 

 
“Como localizar” 

 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
dos exercícios. 

 
-Após explicação 
utilizar as palavras 
citadas para 
aprender. (Entre, na 
frente, em cima, 
dentro). 
 
-Exercício 1      
  (mão na massa). 
 
Página: 106 

Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 

 
“Como localizar” 

 
-Revisão da aula 
anterior... 
 
-Exercicios 2 
(mão na massa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Página: 107 

Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 
  
“Esquerda, direita, 

frente e atrás” 
 
-Explicação do 
conteúdo; 
 
-Exercicio 1  
(mão na massa) 
 
-Realidade 
Aumentada. 
 

 
 
 
 
Página: 108 e 109. 

Língua Inglesa 
-Língua Inglesa 
 
Unidade 4 – cap. 1 
L íngua Inglesa 
 
Unidade 4 – cap. 2 
 
- Páginas 64 à 70 
 

  Fruits 
  I like and I don´t 
like 
  Exercícios 
 
 
Lição 
 (SAE) Teacher 
Juliana: realidade 
aumentada – página 



 66. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lição com a familia: 
-Apostila página 106 

Lição com a familia: 
 

Lição com a familia: 
  

Lição com a familia: 
-Apostila página 
108 e 109. 

 -Exercicio 2 e 3 
   (mão na massa). 
 

Lição com a familia
 
 

3ª aula Ciências 
 

“Nosso corpo 
cresce” 
 
-Revisão da aula 
anterior... 
-Leitura; 
 
-Explicação; 
 
-O que fazemos e 
sentimos com o 
corpo? 
 
-Exemplos. 
 
-Exercícios 
 (mão na massa). 
Página: 143 

Ciências 
 
“Os sentidos” 
 
 

-Revisão da aula 
anterior... 
-Tato;  
-Audição; 
-Visão; 
-Olfato; 
-Paladar 
-Leitura  
-Explicação 
-Orgãos do corpo 
responsável pelo 
sentido; (copiar no 
caderno). 
 
Página: 145 
 

Ciências 
 
“Os sentidos” 
 
 

 
-Revisão do 
conteúdo aplicado. 
 
 
-Video: Você 
conhece o gosto 
Umami? 
 
 
 
 
 
 
Páginas: 145, 146 e 
147. 
 

Geografia 
 
“Brincadeiras e 
jogos tradicionais” 
 
-Revisão da aula 
anterior. 

(Pesquisador por um dia); 
 

“Para saber mais” 
-Ciranda; 
 
-Roda; 
 
-Lia de Itamaracá; 
 
-Leitura; 
 
-Explicação. 
Páginas: 174 e 175. 

Geografia 
 
“Brincadeiras e 
jogos tradicionais” 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Bola de Gude” 
-Outros nomes por 
região; 
-Leitura; 
-Explicação; 
“Cabra-Cega” 
-Leitura; 
-Explicação. 
 
 

Páginas: 176 e 177 

Lição com a familia 
Apostila página 144 
 

 

 

 

 

 

Lição com a familia 
Apostila página 145 
Pesquisar o 
significado da 
palavra Umami. 

Lição com a familia 
Apostila páginas 146 
e 147.
 

Lição com a familia 
Apostila página 175 
(aprender 
brincando). 
Obs. Pode usar o 
caderno. 

Lição com a familia 
Apostila página 176 
realidade 
aumentada e página 
177 (Aprender 

Brincando) 
e (mão na massa).

4ª aula História 
 

“Cidadania” 
 

-Revisão da aula 
anterior e da lição 
de casa; 

História 
 

“Cidadania” 
 
-Revisão da aula 
anterior e da lição 
de casa; 

Artes 
 

  “Leitura PDF/SAE” 
 

Verificar o PDF 
dentro do portal 

Ed. Física 
 

  “Leitura PDF/SAE” 
 

Verificar o PDF 
dentro do portal 

Socioemocional |Filosofia| 
Alfabetização e 

Letramento. 
 

 
 Ficha 17 

Páginas 35 e 36. 
 



 
-Leitura e 
explicação; 
 
-Trem da história... 
-Estatuto da criança 
e do adolescente. 
 
 
 
 
Páginas: 207, 208 e 
209. 

-Trabalho infantil? 
 
-Trem da história: 
“Os engraxantes” 
 
-Direitos dos 
animais; 
 
-Leitura e 
explicação. 
 
Páginas: 209, 210 e 
211. 

SAE. 
Conteúdo também 
encaminhado por 
email. 
 
Leitura e 
entendimento da 
página 234 até 237. 
 
Mão na massa 
página 236. Enviar 
uma foto para o 
email do professor. 
 
Verificar na apostila 
digital página 237 
jogo educacional: 
Fantasia de que? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAE. 
Conteúdo também 
encaminhado por 
email. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Retomaremos ao 
conteúdo, da ficha 
17 de português (se 
possivel)  se possível 
todos caracterizado 
de caipiras para 
registro do 
momento. 
 
 
Aula será aplicada 
on line comigo  em 
26/06/2020 via 
aplicativo Zoom. 
 
    

  

Lição com a familia 
-Apostila página 208 
(Aprender Brincando) 
Página 209 (Trem da 

História) e Exercício  
(mão na massa) página 
209. 
 

 

Lição com a familia 
Apostila página 210 

(realidade 
aumentada) 
-Apostila página 211. 

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
 

 

Lição com a familia 
 
 

 

 
 

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

  

COLÉGIO INTERAGIR 

DATA: 

(PINTAR A LINHA)  

 

Links: 

 

 Não ao trabalho infantil (aula de História): https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM 
 E-mail (vinculo de comunicação pedagógica) - 1ano@colegiointeragir.com.br 

 Link zoom professora Carina: https://us04web.zoom.us/j/7673613827?pwd=L3l5NXdjdFNYdkkzYWRpWlFSaEk4dz09 

 

Horários para aula on line com professores no aplicativo Zoom  

Data Disciplina Professor Horário Acesso da aula 

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


22/06  Inglês Teacher Valéria  10h00 -10h30 ID 774 2304 3094 
Senha: Interagir 

 

 

26/06 

 

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 


