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Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 13 de agosto de 2020 (quinta-feira) 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

PORTUGUÊS: https://youtu.be/Q5AAYVCQy9c  

Família silábica do S. Livro A boca do sapo 

 

14:45* 

 

INGLÊS – Teacher Luísa: https://youtu.be/t2XSYRiBZMg   
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche  
 

 

16:00 

Ao vivo 

 

1º ANO A Aula online PORTUGUÊS 

Tia Danielle: https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp 

1º ANO B Aula online PORTUGUÊS 

Tia Bete: https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo 

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

CABEÇALHO DO DIA 

Copiar no caderno ou folha a parte para guardar na pastinha amarela 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q5AAYVCQy9c
https://youtu.be/t2XSYRiBZMg
https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo


  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 13 de agosto de 2020 (quinta-feira) 

 

ENGLISH CLASS 

 

Teacher Luísa 

 

Project: My City 

Link para acessar a aula: https://youtu.be/t2XSYRiBZMg  

 

 Hoje é a última aula do nosso projeto ‘My city’ (minha cidade). Conhecemos os 

lugares da cidade, as profissões, os meios de transporte e como usar as preposições de lugares. 

Para encerrar, vamos conhecer um pouco algumas ‘cities’ ao redor do mundo e falar da nossa 

‘city’, Juiz de Fora.  

 

1) Hello!! 

2) Months of the year. 

3) Alphabet – Letters S and T. 

4) Places in the city (lugares da cidade) – Material da aula anterior. 

5) Jobs (profissões) – Material da aula anterior. 

6) Means of transportation (meios de transporte): Material da aula anterior. 

7) Prepostions of place (preposição de lugar): Material da aula anterior.  

8) Watch the video – City Song: https://youtu.be/zUyifyqhNog  

9) My city is... – What is your city? 

        My city is JUIZ DE FORA. 

10) Goodbye. 

 

 

Faça a atividade de inglês dessa semana com muito carinho e atenção.  

Esteja com ela em nossa aula online amanhã. 

See you there! (Vejo vocês lá!) 

 

https://youtu.be/t2XSYRiBZMg
https://youtu.be/zUyifyqhNog

