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*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

CABEÇALHO DO DIA 

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

 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

PORTUGUÊS: https://youtu.be/VMpnB0eO9rM   

Família silábica do S 

 

14:45* 

 

 

INGLÊS – Teacher Luísa: https://youtu.be/w7DdrCIP4Sw   
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche  

15:55 

Ao vivo 

 

CONTAÇÃO LENDAS FOLCLÓRICAS: https://meet.google.com/xsm-grps-dpa  

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

 

 

16:30 

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. 

https://youtu.be/VMpnB0eO9rM
https://youtu.be/w7DdrCIP4Sw
https://meet.google.com/xsm-grps-dpa
https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
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ENGLISH CLASS 

 

Teacher Luísa 

 

Project: Reading Time 

Link para acessar a aula: https://youtu.be/w7DdrCIP4Sw  

  

 Começaremos o nosso projeto de leitura, em língua inglesa, ‘Reading Time’. Durante três 

semanas, ouviremos histórias bem legais para revisar e aumentar o nosso vocabulário. No vídeo de hoje, 

conheceremos um macaquinho muito danadinho e a partir dele vamos revisar e conhecer novos números. 

Let’s go!!  

 

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather? 

4) Story Time: Monkey Stuff by Rebecca Bielawski 

Monkey Stuff é um conto adorável de um macaquinho travesso e atrevido, que continua pegando 

coisas que não são suas. 

5) Review Numbers 1 – 10 – Revisão números 1 – 10. 

6) Learn Numbers 11 – 15 – eleven (onze), twelve (doze), thirtheen (treze), fourteen (quatorze), fifteen 

(quinze). 

7) Sing a Song – Count 1 – 15: https://www.youtube.com/watch?v=GE5AA0jdnyg  

 

 

O link da história contada na aula de hoje: 

https://freekidsbooks.org/wp-content/uploads/2018/10/Monkeystuff-FKB-low-res2.pdf 

 

 

Espero vocês na nossa aula online, ao vivo, amanhã. 

See you there! (Vejo vocês lá!) 

 

 

https://youtu.be/w7DdrCIP4Sw
https://www.youtube.com/watch?v=GE5AA0jdnyg
https://freekidsbooks.org/wp-content/uploads/2018/10/Monkeystuff-FKB-low-res2.pdf

