
  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 27 de agosto de 2020 (quinta-feira) 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

PORTUGUÊS: https://youtu.be/gBldPoe64A8  

Família silábica do T 

 

14:45* 

 

 

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

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/gBldPoe64A8
https://youtu.be/EhZwJvtnrms
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/EhZwJvtnrms  

  

 Na videoaula de hoje, vamos conhecer mais uma história muito divertida ‘Gappu Can’t 

Dance’ e partir dela vamos relembrar as ‘Parts of the body’, partes do corpo. Por fim, relembraremos as 

letrinhas do alfabeto que já conhecemos e vamos aprender novas letras. Let’s go!  

1) Hello!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather? 

4) Story Time: Gappu can’t dance 

Gappu não sabe dançar ou sabe? Todos na classe sabem que Gappu não sabe dançar. Quando 

os alunos levantam a mão esquerda, ela levanta a direita! Será que a professora consegue fazer 

Gappu dançar? 

 

5) Sing a song – Hello, My Body: https://youtu.be/gS_Mz3ekkck  

6) Parts of the body: head (cabeça), hair (cabelo), eyes (olhos), ears (orelhas), nose (nariz), mouth 

(boca), arm (braço), hand (mão), fingers (dedos das mãos), leg (perna), foot (pé). 

7) Alphabet: Letters U - V 

 

O link da história contada na aula de hoje:  

https://freekidsbooks.org/wp-content/uploads/2020/07/gappu-can-t-dance-pratham-FKB.pdf 
 
 
 

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

See you there! (Vejo vocês lá!) 

 

 

https://youtu.be/EhZwJvtnrms
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck
https://freekidsbooks.org/wp-content/uploads/2020/07/gappu-can-t-dance-pratham-FKB.pdf

