
 
 

                       SEMANA – 3     (25/05/20 – 29/05/20)  
 

 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 encaminado. 

        

 1º ano 

Dia 31 

25/05 

Dia 32 

26/05 

Dia 33 

27/05 

Dia 34 

28/05 

Dia 35 

29/05 

1ª aula Língua Portuguesa 
 
 -Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
“Eu gosto mesmo é 
de brincar!”. 
 
-Conversa vai... 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem. 
-Conversa vem 
-Exercícios (revisão 
aula aplicada em 
sala) 
-Ordem Alfabética 
-Campanha na 
escola da Nina 
-Lista. 

Páginas: 28, 29, 30 e 
31. 
 
Lição com a família: 

Apostila página 31. 

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

 
Páginas: 31 32 e 33. 

 
Lição com a família: 

-Aprender 
Brincando, Bingo dos 
brinquedos. 
-Aprendendo a 
Brincar 
-Produzir uma lista 
em ordem alfabética 
(escrita espontanea, 
encaminhar para a 
professora), Utilize o 
caderno para 
colagem da cartela e 
para realizar a lista 
de brinquedos. 
Páginas 32 e 33 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
Mão na massa 
(material de apoio 
página 9) 
-Genero txtual: 
Instrucional 
-Regras de jogo 
-Leitura das regras 
-Exercicios 
-Para entender o 
texto 
 

Páginas: 33 34 e 35 
 
Lição com a família: 

Ficha 8 de atividade, 
páginas 17 e 18. 
 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Texto Instrucional 
-Amarelinha 
-Exercicios 
 
 

Páginas: 35 36 e 37.  
 
Lição com a família: 

Ficha 9 de atividade 
Página 19 e 20.  

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 

-Ordem Crescente 
-Ordem Decrescente 
-Exercícios 
 

 
Lição com a família: 

Ficha 7 de atividade, 
páginas 51 e 52. 

2ª aula Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 

  Páginas: 78 e 79 
 
Lição com a família: 

Realidade 
aumentada, 
Página 80, e no 
caderno: 
1º Realizar uma lista 
com objetos de 
medidas: 
2º Desenhar a 
familia e comparar 
os tamanhos. 
 

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
Continuidade... 
-Comparando 
medidas 
-Leitura e 
explicação do 
contéudo 
-Exercicios (realize o 
exercício 1 com a 
familia)  
 

Páginas: 80 81 e 82 
 
Lição com a família: 

 -Construir uma 
tabela. Profª Bruna  

Matemática 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
-Exercicios da 
apostila 
-Longo e curto 

 
 
Página: 83 
 
Lição com a família: 

Ficha 6 de atividade, 
páginas 49 e 50. 
 

Matemática 
 

 -Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição de casa. 
 
-Leitura e 
interpretação de 
imagens 
-Ordem Crescente 
-Ordem Decrescente 
-Mão na massa 
-Exercicios 
 
Páginas: 84, 85, 86 e 
87 
 
Lição com a família: 

Apostila página 87 
exercício 3. 

Língua Inglesa 
 
Unidade 3 – cap. 2 
 
- Páginas  48 à 52 
 

  Shapes 
  Colors 
  Exercícios 
 
Lição 
 (SAE) Teacher 
Juliana: realidade 
aumentada  (página 
52). Exercício 2 – 
página 52. 
Teacher Valéria: 
exercício 1 - página 
47. 
 
 



3ª aula Ciências 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
Continuidade... 
 
-Passeio Virtual no 
Museu da Frida 
-Explicação e 
leituras 
-Outras diferenças 
-Sobre Poliomielite 
-A importancia de 
tomar vacina 
 

Página: 126 
 
Lição com a família 

Ficha 2 de atividade 
Páginas 79 e 80.  

  
 

Ciências 
 
Revisão da aula 
anterior e correção. 
Continuidade... 
 

-Leitura e explicação 
-Conversa e reflexão 
-Exercicio 
 

Página: 127 
 
Lição com a família 

 

-Sugestão da 

história em 

quadrinhos: Turma 

da Mônica, 

Dorinha a nova 

amiguinha. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

604FGujFjHU 
 

Ciências 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
-Leitura e 
explicação 
-Deficiência Visual 
-Os direitos das 
pessoas com 
deficiência 
 

 Página: 128 
 
Lição com a família 

Ficha 3 de atividade 
páginas 81 e 82. 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
de casa. 
 
-Regras de 
convivência 
-Leitura e 
explicação 
-Cada grupo tem 
seu jeito 
 

Páginas: 160 e 161 
 
Lição com a família 

Apostila página 160 
exercício 1 (mão na 
massa) 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior e correção. 
 
-Respeito 
-Linguagem por 
regiôes 
-Leitura e 
explicação 
-Meus direitos e 
deveres 
-Realidade 
aumentada página 
164 

 

 

Páginas: 162 e 163 

 

Lição com a família 
Realidade aumentda 
164. 

4ª aula História 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Regras de 
convivência 
-Convivio na escola 
-Regras para brincar 
-Leitura e 
explicação 
 

Páginas: 191 192 e 
193 
 
Lição com a família 
Apostila 191, 192 
193. Ficha 3 páginas 
121 e 122. 

 
 

História 
 
-Revisão da aula 
 
-Regras de 
convivência na 
família 
-Leitura e 
Explicação 
-Aprender 
Brincando 
-Cooperação entre 
familia 
-Atividades 
domésticas 
-Realidade 
aumentada, página 
196. 
 

Páginas: 194 195 e 
196. 
Lição com a família 
Apostila página 194 
e 195.  

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 
para o email do 
professor. 

 

Ed.Física 
 
Acompanhar o  
roteiro anexo á 
parte, que está no 
site. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=604FGujFjHU
https://www.youtube.com/watch?v=604FGujFjHU
https://www.youtube.com/watch?v=604FGujFjHU


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

COLÉGIO INTERAGIR 

DATA: 

(PINTAR A LINHA) ☺ 

Bom trabalho, meus amores! Profª Carina  

 


