
 

 

 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 56 

29/06 

Dia 57 

30/06 

Dia 58 

01/07 

Dia 59 

02/07 

Dia 60 

03/07 

1ª aula Língua Portuguesa 
 

“Vamos festejar!” 
-Revisão da aula 
anterior . 
 
“Huuuum! 
Preparando 
receitas”. 
 

-Leitura e 
interpretação; 
 
-Explicação; 
 
-Exercicios  
(Para entender o 
texto). 
 

Páginas: 58 e 59. 

Língua Portuguesa 
 
“Vamos festejar!” 

 
-Revisão da aula 
anterior e da lição 
de casa 

 
-Explicação; 
 
-Receitas; 
 
-Exercícios 1 
 (Mão na massa); 
 
-Ficha 14 
 (Páginas 29 e 30). 
 
 
 Páginas: 60 e 61 
 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 

-Explicação; 
 

-O som da letra t; 
 
-Exercícios 
 
-Ficha  15 
(Páginas 31 e 32). 
 

 

 
 
 
 
 
Página: Ficha  15 
(Páginas 31 e 32). 

Língua Portuguesa 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 

-Explicação; 
 

-O som da letra t; 
 
-Exercícios 
 
-Ficha  15 
(Páginas 31 e 32). 
 
-Revisão do 
conteudo aplicado 
no capitulo. (Agora 
você já sabe...) 
 
Páginas: 62 
Ficha 16 (páginas 33 
e 34). 

Matemática 
 
Capitulo 2 – Unidade 4 
  

“Como localizar” 
 
-Aprender Brincando 
(Mapa do Tesouro) 
 
 

-Explicação; 
 

-Exercicio (com a 
lupa na mão) 
 
 
 
Páginas: 116 e 117 

Lição com a familia: 
-Realidade 
aumentada 
página 58. 
Sugestão: Vale a 
pena conhecer 
(página 59) 
 

Lição com a familia: 
-Apostila página 60  
Exercício 2 (mão na 
massa) e página 61. 
 
-Vamos produzir 

(Scanear ou tirar foto e 
encaminhar para o email 
da Prô, para montar um 
livro coletivo de receitas 
virtual para todos). 

 

Lição com a familia: 
 

 Lição com a familia: 

 

Lição com a familia: 
-Apostila página 118 
(Revisão do 
conteúdo aplicado 
nesse capitulo). 

2ª aula Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 

 
“Como localizar” 

 
-Revisão da aula 
anterior e correção 
dos exercícios; 
 

-Planta da sala de 
aula; (Vista de cima) 
 
-Explicação; 

Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 

 
“Como localizar” 

 
-Revisão da aula 
anterior. 

 
 -Atividade 
professora Hilda, 
 
 -Exemplos de planta 
de um apartamento. 

Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 

 
“Como localizar” 

 
-Revisão da aula 
anterior... (página 
114). 
 

 -Exercicio 2  
(mão na massa) 
página 111. 
 

Matemática 
Capitulo 2 – Unidade 4 
  

“Como localizar” 
 
-Aprender Brincando 
(Mapa do Tesouro) 
 
-Explicação do 
conteúdo; 
 
-Exemplo e modelo 
de mapa da 

Língua Inglesa 
 

 
Unidade 4 – cap. 2 
 
- Página 70 
 
Review: 

  Fruits 
  I like and I don´t 
like 
  Colors 
  Exercícios 



 
-Exercício 3  
  (mão na massa) 
 
-Exemplos de planta 
de um apartamento. 
 
Páginas: 112 e 113 

 
 
 
 
 
 
 
Páginas: 112 e 114 

-Revisão da aula dia 
56 – páginas 112 e 
113. 
 
-Responda as 
perguntas (página 
113). 
Páginas: 111 até 114. 

 

professora Hilda. 
 

 
 
 
 
 
Página: 115. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páginas 56 à 60 

 Lição com a familia: 
-Apostila página 111 
(revisão). 

Lição com a familia: 
-Apostila página 114 
-Exercício 4      
 (mão na massa), 
desenhar a planta de 
alguma casa. 
 

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 
 

“Os sentidos” 
 
-Explicação; 
 
-Exercicios  
(mão na massa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página: 148 e 149. 

Ciências 
 
“Os sentidos” 
 

-Revisão da aula 
anterior; 
 

-Explicação; 
 
-Sentidos e orgãos 
dos sentidos; 
 
-Exercícios  
Ficha 8 – Páginas 91 
e 92. 
 
Ficha 8 – Páginas 91 
e 92. 
 

Ciências 
 
“Os sentidos” 
 
-Revisão do 
conteúdo aplicado. 

 
-Exercícios de 
fixação com uso das 
fichas; 
 
-Agora você já 
sabe...  
 
 
 
Apostila página 150 
Ficha 9 
Páginas: 93 e 94 
 

Geografia 
 

 “O que aprendemos 
com os jogos”. 
-Revisão da aula 
anterior. (RA) 

 
-Leitura; 
-Explicação; 
-Regras; 
-Respeito; 
Cooperação. 
 
-Vale a pena 
conhecer; 
-Para saber mais 
(texto lindo); 
 
Páginas: 178 e 179 

Geografia 
 
-Revisão da aula 
anterior. (Lenda 
Africana.) 
 

-Cooperação; 
-Leitura; 
-Explicação; 
 
-Exercícios (mão na 
massa/respostas 
pessoais);  
 
-Agora você já 
sabe... 

 
 

Páginas: 180, 181 e 
182. 

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 

 

Lição com a familia 
Apostila página 179 
(mão na massa). 

Lição com a familia 

4ª aula História 
 

-Revisão da aula 
anterior 
 
-Leitura e 
explicação; 
 
-Exercícios 

História 
 

-Revisão da aula 
anterior 
 

-Exercícios  
  (Fichas 9 e 10); 
 
-Agora você já 

Artes 
 

  Leitura PDF/SAE 

 

Verificar o PDF 
dentro do portal 
SAE. Conteúdo 
também enviado por 
email. 

Ed. Física 
 
Leitura PDF/SAE 
 
Verificar o PDF 
dentro do portal 
SAE. Conteúdo 
também enviado por 
email. 

Socioemocional |Filosofia| 
Alfabetização e 

Letramento. 
 

 
-Socioemocional 
 
-Filosofia  
 
 



(Aprender 
Brincando); 
 
-Exercícios 
(mão na massa). 
 
Páginas: 212 e 213 

sabe... 
 
 
Páginas: 214 
Fichas 9 e 10 
(páginas 133 até 
135). 

 
Leitura e 
entendimento  da 
página 238 até 246. 
 
 Verificar na apostila 
digital: Página 241 e 
245. 
 
Lição de casa dentro 
do PDF enviado. 

 
 

 
 
 

 
 
Aula será aplicada 
on line comigo  em 
03/07/2020 via 
aplicativo Zoom. 
 
      

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
-Ficha 10 – página 
136. 

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
 

 

Lição com a familia 
 
-Anexo para realizar 
no caderno. 

 
 

 
 

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

  

COLÉGIO INTERAGIR 

DATA: 

(PINTAR A LINHA)  

 

Links: 

 
 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 

29/06  Inglês Teacher Valéria  10h00 -10h30 ID 774 2304 3094 
Senha: Interagir 

 

 

03/07 

 

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 

mailto:1ano@colegiointeragir.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

  


