
 

 

 GRADE ESCOLAR     

                 Ensino Fundamental - Anos Iniciais.   

 

- Recursos: Videosaulas do dia, apostila, caderno, alfabeto móvel e lápis de cor, palito de sorvete e elástico. 

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

        

 1º ano 

Dia 61 

13/07 

Dia 62 

14/07 

Dia 63 

15/07 

Dia 64 

16/07 

Dia 65 

17/07 

1ª aula Língua Portuguesa 
 
Capitulo 1 – Unidade 5 

 
“A minha viagem 
de férias e os 
meus deveres” 
 

-Leitura e 

interpretação de 
imagem; 
 
-Vivência Social; 
 
-Viagem e 
planejamento; 
 
-Explicação. 
 
-Conversa vem... 
 
 

Páginas: 6 e 8. 
 
 
 
Avaliação de Inglês 

Língua Portuguesa 
 

Capitulo 1 – Unidade 5 

 
“A minha viagem 
de férias e os 
meus deveres” 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Planejamento; 
 
-Lista de 
responsabilidades; 
 
-Leitura;  
 
-Explicação; 
 
-Exercicios  
(Para entender o 
texto). 

Páginas: 8 e 9 
 
 
Avaliação de 
Ciências  

 

Língua Portuguesa 
 

Capitulo 1 – Unidade 5 

 
 “A minha viagem 
de férias e os 
meus deveres” 
 

-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Planejamento; 
 
- 
Responsabilidades; 
 
- Explicação; 
 
-Exercicios 1 
(mão na massa), 
com uso das letras 
móveis; 

 
Página: 10  
 
Avaliação de 
Geografia   

 
 

Língua Portuguesa 
 

Capitulo 1 – Unidade 5 
 
“A minha viagem 
de férias e os 
meus deveres” 
 
 
-Revisão da aula 
anterior. 
 
-Exercícios  
(Vamos Produzir); 
 
-Lista; 
 
-Regras; 
 
-Explicação; 
 
 
 
Página: 11 

Língua Inglesa 
 

Assistir video aula 

          01 

    Occupations 

 

Unidade 5  – cap. 1 
 
- Páginas 74 e 75 
 

Occupations 
 
 

Lição 
 
Teacher Valéria: 
Realidade 
aumentada – página 
74. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lição com a familia: 
-Apostila 
página 8 
(Conversa vem...). 
 

Lição com a familia: 
 

Lição com a familia: 
-Apostila página 10 
Exercicios 2 
(mão na massa), 
com uso das letras 
móveis. 
 

 Lição com a familia: 
 
Apostila página 11 
Exercicios 2 
(Vamos produzir). 

Lição com a familia: 
 

2ª aula Matemática 
Capitulo 1 – Unidade 5 

 
“Outros números” 

 
-Leitura e 

interpretação de 
imagem; 
 
-Leitura de números 
até 60 (revisão); 
 
-Antecessor e 
sucessor; 
 
-Escrita de números 
até 60 em 
algarismos e por 
extenso. 
 
-Conversa vai... 
 
-Explicação. 
 
 
Páginas: 62 e 63 

Matemática 
Capitulo 1 – Unidade 5 

 
“Outros números” 

 
- Conhecendo outros 

números; 
 
-Revisão da aula 
anterior; 
 
Leitura de números 
até 80; 

 

Escrita de números 
até 80 em 
algarismos e por 
extenso. 
 
 -Recorte da tabela 

do material de apoio; 
 
 -Explicação. 
 
 
Página: 64 

Matemática 
Capitulo 1 – Unidade 5 

 
“Outros números” 

 

-Revisão da aula 
anterior e correção 
da lição para casa. 

 
- Conhecendo outros 

números; 
 

 

- Antecessor e 
sucessor; 
 
-Sequência 
numérica; 
 
-Leitura dos números 
até 80. 
 
 
 
 
Página: 64 e 65 

 

Matemática 
Capitulo 1 – Unidade 5 

 
“Outros números” 
 

-Revisão da aula; 
 
-Agrupamento de 
10 em 10, 
5 em 5 e 2 em 2; 
 
-Sequência 
numérica; 
 
-Explicação com 
uso do palito de 
sorvete. 
 
-Aprender 
Brincando 
(Completa 80); 
 
-Exercícios  
(mão na massa); 
 
-Exercícios  
(com a lupa na 
mão). 
 

Página: 65 e 66 

Filosofia 
Capitulo 1 – Unidade 3 

 
“Eu me percebo” 

 
-Refletir sobre a 
percepção de si 
mesmo; 
 
-Observar a 
aparência; 
 
-Quem você é? 
 
-Explicação e 
reflexão do 
conteúdo aplicado; 
 
-Texto: A teoria das 
gavetinhas; 
 
-Gavetinhas = EU; 
 
-Exercícios (mão na 
massa), 
apenas explicação. 
 
 

Páginas: 246, 247, 
248 e 249.  

 Lição com a familia: 
Apostila página 64 
(Conversa vem...). 
 

Lição com a familia: 
-Apostila página 64 
-Exercício 1    
 (mão na massa). 

Lição com a familia: 
 -Para próxima aula...  

Palito de sorvete e 

elástico, para 

desenvolver com a 

professora Hilda a 

proposta da apostila 

página 65. 

Lição com a familia: 
-Apostila página 67 

 -Exercicio 1 
   (mão na massa). 
 

Lição com a familia
-Apostila página 
249 Exercicio 1 

   (mão na massa). 
 

3ª aula Ciências 
Capitulo 1 – Unidade 3 

 
“Hábitos de 
Higiene” 

 
-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
 
-Higiene do corpo; 
 
-Compreender o que 
é higiene; 
 
-Conversa vai... 
 
-Elementos 
utilizados no 
cotidiano para nossa 
higiene; 
 
-Conversa vem... 
 

Ciências 
Capitulo 1 – Unidade 3 

 
“Hábitos de 
Higiene” 

 
-Leitura e 
interpretação de 
texto: Higiene; 

 
-Explicação; 
 
-Exercícios (com a 
lupa na mão); 
 
 
 
 
Páginas: 120 

História 
Capitulo 1 – Unidade 3 

  
“Meus 
Brinquedos” 

Amei esse assunto! 
 

-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
 

-Conversa vai... 
 
-Identificar os 
objetos nomeados 
como brinquedos; 
 
-Conversa vem... 
(Reflexão) – 
Registre. 
 
-Explicação; 
 
-Leitura do texto: 

 História 
Capitulo 1 – Unidade 3 

  
“Meus 
Brinquedos” 

 
 

-Revisão da aula 
anterior.  

 
-Leitura; 
 
-Explicação; 
 
-Exercícios  
(mão na massa); 
atenção no som da 
sílaba. 
 
- Exercícios  
(mão na massa); 
com frases, observar 
a ilustração. 
 

Artes 
Assistir video aula 

01 

 Hoje tem   

marmelada? 

 
Professora: 
Hilda Heller 

Responder quadro: 
conversa vem. 

 
Lição no caderno de 

desenho: 
 

Professora Aline: 
Proposta do capítulo 
no PDF. (SAE) 
Enviar devolutiva 
por e-mail do 
professor. 

 



-Video:  A turma da 
Clarinha: Higiene e 
Saúde. 
 
-Explicação; 

 
Páginas: 118, 119 e 
120. 

Pessoas que 
brincam; 
 
-Brincar uma ação 
importante. 

 
 

Páginas 182, 183 e 
184. 

-Explicação 
 
 

 
 
 
 
Páginas: 184 e 185 

 
 

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
Apostila página 184 
(Conversa vem...). 
 

Lição com a familia 
Pensar no brinquedo 
e na brincadeira 
favorita. 

Lição com a familia 

4ª aula Geografia 
Capitulo 1 – Unidade 3 

 
“Como eu chego 
áquele lugar?” 

 

-Leitura e 
interpretação de 
imagem; 
 
-Desenvolver as 
primeiras noções de 
representação do 
espaço; 
 
-Leitura; 
 
-Explicação; 
 
-Conversa vai... 

 

 
 
 
Páginas: 150 e 151. 

Geografia 
Capitulo 1 – Unidade 3 

 
“Como eu chego 
áquele lugar?” 

 
-Revisão da aula 
anterior; 
 
-Orientação espacial 
e deslocamento; 
 
-Conversa vem... 
 
-Explicação; 
-Leitura texto: 
Orientação espacial; 
 
-Exercícios (De olho 
no local), realizar 
com auxilio da 
família.  
 
-Exercícios (mão na 
massa), realizar com 
auxilio da família.  
 
Página: 152, 153 e 
154. 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

Ed. Física 
 
Material anexado 
no portal do Ava e 
também enviado 
por email  
 
 
 
Alfabetização 
Aula será aplicada 
on line em 
16/07/2020 . 

 

Socioemocional e 
Alfabetização e 

Letramento 
 

 
-Socioemocional 
 
- 
 

Aula será aplicada 
on line em 
17/07/2020 . 
 
    

  

Lição com a familia 
 

Lição com a familia 
Apostila página 153 
Exercícios (De olho 
no local). 
 

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: 

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

 Link do vídeo passado na aula de Ciências:  

 https://www.youtube.com/watch?v=EQMUUBZjs_E 
 
 

 

Horários para aulas on line com professores  

Data Disciplina Professor Horário Acesso da aula 

16/07 Atidadade de 

Alfabetização 

Profº Carina   11h00 – 11h30  
Plataforma do SAEdigital 

 

17/07 

 

Socioemocional/Filosofia 

ou 

Alfabetização e 

Letramento. 

 

 

Profª Carina 

 

11h00 – 11h30 

 
 
Plataforma do SAEdigital 

 

 

Legenda por cor da apostila: 

 

 

 

 

 

  

 

Bom trabalho, meus amores! Profª Carina  

 Português 

 Matemática 

 História 

 Geografia 

 Ciências 

 Filosofia 

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

