
 

 

 GRADE ESCOLAR     

                 Ensino Fundamental - Anos Iniciais.   

 

- Recursos: Videosaulas do dia, apostila e alfabeto móvel. 

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

        

 1º ano 

Dia 41 

08/06 

Dia 42 

09/06 

Dia 43 

10/06 

Dia 44 

11/06 

Dia 45 

12/06 

1ª aula Língua Portuguesa 
 
Capitulo 1 – Unidade 4 
 

“O dia a dia dos 
meus familiares” 
 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
 
-Rotina de estudo, 
lazer; 
 
-Conversa vai com a 
professora Luzilete. 
 
 
. 
 
 
 

Páginas: 40, 41 

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

 
 “Album de 
fotografia” 
 
-Fotos; 
 
-Legenda; 
 
-Análise do álbum do 
Lucas; 
 
-Registro com fotos  
 
-Fotos reais e 
digitais; 
 
-Exercicios  
Páginas: 42 e 43 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior e  da lição 
de casa (RA). 
 
-Álbum de fotos; 
-Legenda; 
-Explicação do 
conteúdo; 
-Exercicios (mão na 
massa); 
-Treinando a escrita 
de legendas com 
atividades da ficha 
com a professora 
Luzilete  
(exercício 1). 

  
  

 

 
 

Páginas: 43, 44, 45. 
Fichas 21 e 22. 

 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da tarefa para casa. 
 
-Legenda; 
 
-Profissões; 
 
-Correção; 
 
-Explicação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Páginas: 44, 45. 
Fichas 21 e 22. 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Medidas” 

 
-Explicação do 
conteúdo; 
 

-Medindo com o 
corpo; 
 
-O passo; 
 
-Exercícios (mão na 
massa) – Adaptado 
com objetos 
presentes em casa. 
 

 
 
Página: 95 

Lição com a familia: 
 
-Apostila página 42 
“Conversa vem...”  
 
-Quais momentos 
sua família gosta de 
registrar por meio 
de fotos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição com a familia: 
 
-Realidade 
aumentada, apostila 
página 43. 

Lição com a familia: 
 
-Apostila exercício 2 
página 45 e ficha 10 
páginas 21 e 22. 
 

 Lição com a familia: 

 

Lição com a familia: 
Apostila página 95 
(mão na massa), 
registre as 
informações 
solicitadas pela.  
Profª Hilda no 
caderno. 
 



2ª aula Matemática 
 
Capitulo 1 – Unidade 4 

 
 

“Medidas” 
 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem. 
 
-Medidas; 
-Recursos utilizados 
para medir; 
-Utilizando o corpo 
para medir 
(punhado e pitada) 
-Releeitura da Obra 
de Leonardo da 
Vinci: Vitruviano. 
 

 
Páginas: 90 e 91 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Medidas” 

 
-Medindo com o 
corpo; 
 
-Explicação do 
conteúdo; 
-Palmo, passo e pé. 
-Explicação da tarefa 
realizada em família. 
 
 
 
 
 
 
 
Página: 92  

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Medidas” 
 
-Com partes do 
corpo; 
 
-Instrumentos com 
recursos para 
medir; 
 
-Explicação do 
conteúdo; 
 
-Distância de um 
palmo. 

 
 
 
Página: 93 

Matemática 
 
 -Revisão da aula 
anterior. 

 
“Medidas” 

 
-Explicação do 
conteúdo; 
 

-Medindo com o 
corpo; 
 
-Exercícios (mão na 
massa) – Adaptado 
com objetos 
presentes em casa. 
 

 
 
 
 
Página: 94 

Língua Inglesa 
 

ASSISTIR VíDEO 
ENVIADO POR  

E-MAIL 
 

L íngua Inglesa 
 
Unidade 4 – cap. 1 
 
- Páginas 56 à 60 
 

  Numbers 1-10 
  Colors 
  Exercícios 
 
 

Assistir ao vídeo 
enviado por e-mail. 

 
Lição 
 Teacher Valéria: 
realidade 
aumentada – página 
59.  
 

 

 

 Lição com a familia: 
Segue a proposta 
em anexo.  
 
Com barbante medir 
do cotovelo até a 
ponta do dedo. 
Atividade solicitada 
pela Profª Hilda. 
 

Lição com a familia: 
 Segue a proposta 
em anexo.  
Registre as 
informações 
solicitadas pela.  
Profª Hilda no 
caderno. 
 

Lição com a familia: 
Apostila página 93 
(mão na massa), 
registre as 
informações 
solicitadas pela.  
Profª Hilda no 
caderno. 
Faça o contorno do 
palmo do adulto e 
meça com barbante. 
 

Lição com a familia: 
Apostila página 94 
(mão na massa), 
registre as 
informações 
solicitadas pela.  
Profª Hilda no 
caderno. 
 

 

3ª aula Ciências 
 
Capitulo 2 – Unidade 2 

 
“O corpo humano 
tem várias partes” 
 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
-Caracteristicas e 
individualidade; 
-Estruturas do 
corpo; 
-Membros 
superiores e 
membros 
inferiores. 
 

Página: 132, 133, 
134, 135 

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 da aula 
anterior. 

 
“Partes da cabeça” 
 
-Explicação; 
 
-Exercicios (mão na 
massa); 
 
-Explicação da tarefa 
para realizar com a 
familia.  
 
 
 
 
Página: 138 
 

Geografia 
 
Capitulo 2 – Unidades 2 

 

“Brincadeiras e 
jogos”. 
 
-Leitura e 
interpretação; 
-Conversa vai... 
-Socialização; 
-Conversa vem... 
(para casa) 
-Atividade da ficha 7 
páginas 109 
exercício 1. 
 
 
 
Página: 166, 167, 
168 
 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
“Recreação” 
 

-Recreação: Direito 
de toda criança; 
-Declaração 
universal dos 
direitos da criança; 
-Explicação do 
conteúdo; 
-Texto: A história das 
brincadeeiras e dos 
jogos / Brinquedos e 
jogos eletrônicos. 
 
Páginas: 168, 169 



Lição com a familia 
Apostila página 134 
(mão na massa) e    
Realidade 
aumentada. 

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

Lição com a familia 
Ficha 7 de atividade 
páginas 89 e 90. 

Lição com a familia 
Apostila página 168 
(conversa vem...) 
Ficha 7, páginas 109 
e 110. 

Lição com a familia 
 

4ª aula História 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
Capitulo 2 – Unidades 2 

“Direitos e 
Deveres” 
 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem. 
-Explicação do 
conteúdo. 
- Direitos e Deveres 
das crianças; 
-Conversa vai... 
-Exercício (conversa 
vem...). 
-Atividade da ficha 
6 página 127. 

 
Páginas: 200 e 201. 
 

 

História 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
  
-Cidadão  
-Explicação do 
conteúdo; 
-Direitos e deveres; 
-Conversa vem... 
-Texto: Quem é 
criança? 
-LEI  
-Exercicios (com a 
lupa na mão); 
-Papel social; 
 
 

Páginas: 202 e 203 

Artes 
 
   Leitura PDF/SAE 

 

Verificar o PDF 
dentro do portal SAE 
com o tema extra de 
festa Junina. 
 
Criar um desenho 
nos moldes 
apresentados dentro 
do PDF no SAE. 
 
A avaliativa das 
propostas 
executadas pelos 
alunos 
será por meio do 
aplicativo Zoom no 
dia  
17 de junho.  
(aguardar convite). 
 

Ed. Física 
 
Atividades Rítmicas 
e Expressivas  
 
Correção das 
atividades do dia 04 
e 11 de junho. 
 
Aula será realizada 
on line pelo 
professor via 
aplicativo Zoom em  
10-06-2020  
Quarta feira  
 
 
 

Socioemocional  
 
Escutar para 
aprender  
Revisão da ppagina 
11 
Apostila Compasso 
página 12. 
 
Aula será aplicada 
on line com o 
professor em 12-06 
via aplicativo 
Zoom. 
    

  

Lição com a familia 

 

Lição com a familia 
Conversa com a 

família sobre o papel 
social que cada um 
ocupa. 

 

 
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: 

 

 Da história “A magia do Alfabeto” - https://www.youtube.com/watch?v=zoMeEu5xp0I 
 

 E-mail (vinculo de comunicação pedagógica) - 1ano@colegiointeragir.com.br 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zoMeEu5xp0I
mailto:1ano@colegiointeragir.com.br


 

 

Horários para aula on line com professores no aplicativo Zoom 

  

Data Disciplina Professor Horário Acesso da aula 

08/06  Inglês Teacher Valéria  10h00 -10h30 ID 774 2304 3094 
Senha: Interagir 

 

10/06 Ed. Física Profº William 10h00 -10h30 ID 741 9351 3535 
Senha : interagir 

12/06 Socioemocional  Profª Carina 11h ID 767 361 3827 
Senha: interagir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho, meus amores! Profª Carina  


