
 
DATA: 12.09.2022 - SEGUNDA-FEIRA 

INGLÊS: NO VERSO – PES  
MATEMÁTICA: Capítulo 13   

Tarefa de Classe: Páginas 54 a 57 
Tarefa de Casa: Com a ajuda de seu orientador faça a medição de 3 
objetos que tenham a medida igual a menor do que 30 cm. Anote as 
informações no caderno, antes faça o cabeçalho 
PORTUGUÊS:  
Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas 09 a 12 do 
livro de Leitura e escrita SAS 
Tarefa de Casa: Responder às questões da página 13 do livro de 
leitura e escrita SAS 

DATA: 15.09.2022 - QUINTA-FEIRA 
INGLÊS: EM ANEXO NO VERSO – SAS 
PORTUGUÊS:  

Tarefa de Classe: Depois de ouvir assistir a história O gato 
massamê, a criança deverá desenhar realizar a produção a partir de 
imagens nas páginas 38 e 39 do livro de produção textual SAS. 
Tarefa de Casa: Desenhar e escrever o início, meio e o final da 
história na página 41 do livro Leitura e escrita 3 
MATEMÁTICA: Capítulo 13 

Tarefa de Classe: Página 63 
Tarefa de Casa: Desafio: Convide um adulto para formar sua dupla 
e lhe auxiliar nas páginas 61 e 62. Você deve seguir o passo a 
passo da atividade utilizando os materiais que serão necessários. 
Faça comparações de massa com diferentes tipos de objetos. E por 
fim mande a foto para sua professora e reposte marcando a escola.   

DATA: 13.09.2022 - TERÇA-FEIRA 
INGLÊS: NO VERSO - PES 
NATUREZA/SOCIEDADE: Capítulo 13 

Tarefa de Classe: Páginas 40 a 43   
Tarefa de Casa: No caderno de casa cole 6 objetos e escreva 
abaixo de cada um o principal material usado em sua fabricação. 
Antes faça o cabeçalho e o seu nome completo. 
PORTUGUÊS: 
Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas 52 e 53 do 
livro de Língua portuguesa SAS. 
Tarefa de Casa: Responder às questões da página 54 e 55 do livro 
de português SAS. 
 

DATA: 16.06.2022 - SEXTA-FEIRA 
REDAÇÃO:  
Tarefa de Classe: Fazer a leitura da reportagem e responder as 
questões das páginas 64 a 68 do livro de português SAS, e a partir 
de imagens, produzir uma reportagem nas páginas 36 e 37 do livro 
de Produção textual SAS. 
Tarefa de Casa: Tarefão semanal - Capítulo 13. 
NATUREZA/SOCIEDADE: Capítulo 13. 
Tarefa de Classe: Páginas 44, 45, 46 e 47 superior   
Tarefa de Casa: Faça a leitura com o auxílio de seu orientador das 
páginas 44 e 45.  Em seguida responda a parte inferior da página 
47.  No caderno de casa pesquise com um adulto sobre as 
consequências da retirada descontrolada de da madeira se possível 
cole no caderno uma imagem que represente e escreva uma frase. 
MATEMÁTICA: Capítulo 13. 

Tarefa de Classe: Resolução das páginas 64, 66, e 67    
Tarefa de Casa: Responda a página 65 + Tarefão semanal - 
Capítulo 13. 

DATA: 14.09.2022 – QUARTA-FEIRA 
INGLÊS: NO VERSO – PES 
PORTUGUÊS:  
Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas 56 e 57 do 
livro de Língua portuguesa SAS. 
Tarefa de Casa: Atividade fotocopiada no caderno 
FILOSOFIA:  
Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas  46 a 49 do 
livro Filosofia e vida. Fazer a impressão de uma árvore para que as 
crianças imitem a formiga colando folhas verdes na árvore. 
Tarefa de Casa: Assistir a fábula: A lebre a tartaruga, depois, 
desenhar e escrever a parte da história que mais chamou a sua 
atenção; Organizar  e vivenciar um piquenique em família ou 
amigos,  
OBS: O MOMENTO DEVERÁ SER REGISTRADO ATRAVÉS DE 
FOTOS E ENVIADO PARA  AS TIAS MÁRCIA OU TUNICA PARA 
PARTILHAR COM OS COLEGAS NA PRÓXIMA AULA 
ARTES: Capítulo 12 – Colecionando sons. 

Tarefa de Classe: Correção página 141 (questão 1). / Explicação e 
resolução de questões páginas 150 a 157. Caderno de desenho: 
arte do mosaico. 
Tarefa de Casa: Página 153 (Questão 1). 
MATEMÁTICA: Capítulo 13 
Tarefa de Classe: Resolução das páginas 58 e 59 
Tarefa de Casa: Responda a página 60. 
OBS: Você tem que usar a fita métrica com o auxílio de um 
adulto. 

OBSERVAÇÃO:  
 
 
 
 
 
 
 
DE 01 A 22 DE SETEMBRO, TRABALHAREMOS O 
PARADIDÁTICO “O GATO MASSAME E AQUILO QUE ELE VÊ 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ANO-INGLÊS - SEMANA 03 - 12 A 15 DE SETEMBRO 
SEGUNDA-FEIRA – 12/09 PES 

 

Class Content: Listening Practice 

Class Activity: Fotocopiada 

Homework: Kid’s Time pupil’s book page 102 

 (Instrução: recorte as faces sad (red) and happy (green) e pratique as frases: I like/ I don’t like. 

ATENÇÃO: traga a sad e a happy face que você recortou AMANHÃ 13/ 09, pois teremos nosso 

Speaking practice).  

TERÇA-FEIRA – 13/09 PES 

 

Class Content: Speaking Practice 

Class Activity: Kid’s Time pupil’s book page 98 

Homework: Fotocopiada  

(Instrução: Entreviste um membro da família ou amigo (a). 1-Escrever o nome do (a) entrevistado (a). 2- 

Gosta de cenouras? Pinte a resposta. 3-Você prefere cake or pizza. Pinte a resposta. 4- Sobre comida, 

o entrevistado deve dizer duas coisas que gosta de comer e duas que não gosta. Escreva a resposta 

em Inglês). 

QUARTA-FEIRA- 14/09 

 

Class Content: Food (Like/ Dislike) 

Class Activity: Kid’s Time pupil’s book pages 58 and 59 

Homework: Kid’s Time activity book page 59 

(Instrução: Ouça a track 32 do cd2 que está disponível no portal do livro de inglês PES e desenhe nos 

balões de pensamento o que a girl gosta de comer e o que ela não gosta. Não se esqueça de colorir!). 

QUINTA-FEIRA – 15/09 SAS 

 

Class Content: Music (I like/ I don’t like) 

Class Activity: English SAS pages 94 and 95 

Homework: English SAS pages 96 and 145 

(Instrução: Recorte as palavras referentes aos estilos musicais no appendix 7 (page 145) e cole no local 

correspondente). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DATA: 12.09.2022 - SEGUNDA-FEIRA 
INGLÊS: NO VERSO – PES  
MATEMÁTICA: Capítulo 1 

Tarefa de Classe: Páginas 54 a 57  
Tarefa de Casa: Com a ajuda de seu orientador faça a medição de 3 
objetos que tenham a medida igual a menor do que 30 cm. Anote as 
informações no caderno, antes faça o cabeçalho. 
PORTUGUÊS:  
Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas 09 a 12 do 
livro de Leitura e escrita SAS. 
Tarefa de Casa: Responder às questões da página 13 do livro de 
leitura e escrita SAS 

DATA: 15.09.2022 - QUINTA-FEIRA 
MATEMÁTICA: Capítulo 13. 
Tarefa de Classe: Página 63 
Tarefa de Casa: Desafio: Convide um adulto para formar sua dupla 
e lhe auxiliar nas páginas 61 e 62. Você deve seguir o passo a 
passo da atividade utilizando os materiais que serão necessários. 
Faça comparações de massa com diferentes tipos de objetos. E por 
fim mande a foto para sua professora e reposte marcando a escola. 
INGLÊS: EM ANEXO NO VERSO – SAS 
PORTUGUÊS:  
Tarefa de Classe: Depois de ouvir assistir a história O gato 
massamê, a criança deverá desenhar realizar a produção a partir de 
imagens nas páginas 38 e 39 do livro de produção textual SAS. 
Tarefa de Casa: Desenhar e escrever o início, meio e o final da 
história na página 41 do livro Leitura e escrita 3 
NATUREZA/SOCIEDADE: Capítulo 13 
Tarefa de Classe: Páginas 44 e 45   
Tarefa de Casa: No caderno de casa pesquise com um adulto sobre 
as consequências da retirada descontrolada de da madeira se 
possível cole no caderno uma imagem que represente e escreva 
uma frase. 

DATA: 13.09.2022 - TERÇA-FEIRA 
NATUREZA/SOCIEDADE: Capítulo 13 
Tarefa de Classe: Páginas 40 a 43 
Tarefa de Casa: No caderno de casa cole 6 objetos e escreva 
abaixo de cada um o principal material usado em sua fabricação. 
Antes faça o cabeçalho e o seu nome completo. 
INGLÊS: NO VERSO - PES 
PORTUGUÊS:  
Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas 52 e 53 do 
livro de Língua portuguesa SAS. 
Tarefa de Casa: Responder às questões da página 54 e 55 do livro 
de português SAS 
 
 
 
 

DATA: 16.09.2022 - SEXTA-FEIRA 
NATUREZA/SOCIEDADE: Capítulo 13.     
Tarefa de Classe: Páginas 46 e 47 superior   
Tarefa de Casa: Faça a leitura com o auxílio de seu orientador das 
páginas 44 e 45.  Em seguida responda a parte inferior da página 47 
MATEMÁTICA: Capítulo 13. 
Tarefa de Classe: Resolução das páginas 64, 66, e 67 
Tarefa de Casa: Responda a página 65 + Tarefão semanal – 
Capítulo 13 
REDAÇÃO:  
Tarefa de Classe: Fazer a leitura da reportagem e responder as 
questões das páginas 64 a 68 do livro de português SAS, e a partir 
de imagens, produzir uma reportagem nas páginas 36 e 37 do livro 
de Produção textual SAS 
Tarefa de Casa: Tarefão semanal - Capítulo 13 
FILOSOFIA:  
Tarefa de Classe: Atividade de Classe:  Responder as questões das 
páginas 44 e 45 do livro Filosofia e vida. 
Tarefa de Casa: Organizar  e vivenciar um piquenique em família ou 
amigos. 
Obs: O momento deverá ser registrado através de fotos e 
enviado para  as tias Márcia ou Tunica para partilhar com os 
colegas na próxima aula 

DATA: 14.09.2022 – QUARTA-FEIRA 
MATEMÁTICA: Capítulo 13 
Tarefa de Classe: Resolução das páginas 58 e 59 
Tarefa de Casa: Responda a página 60.  
OBS: Você tem que usar a fita métrica com o auxílio de um 
adulto.   
INGLÊS: NO VERSO – PES 
PORTUGUÊS:  

Tarefa de Classe: Responder às questões das páginas 56 e 57 do 
livro de Língua portuguesa SAS. 
Tarefa de Casa: Atividade fotocopiada no caderno 
ARTES: Capítulo 12 – Colecionando sons. 

Tarefa de Classe: Correção página 141 (questão 1). / Explicação e 
resolução de questões páginas 150 a 157. Caderno de desenho: 
arte do mosaico. 
Tarefa de Casa: Página 153 (Questão 1). 

OBSERVAÇÃO:  
 
DE 01 A 22 DE SETEMBRO, TRABALHAREMOS O 
PARADIDÁTICO “ O GATO MASSAME E AQUILO QUE ELE VÊ 
 
Não esqueça do desafio de Matemática 

 

 

 

 

 

 



1 ANO-INGLÊS - SEMANA 03 - 12 A 15 DE SETEMBRO 
SEGUNDA-FEIRA – 12/09 PES 

 

Class Content: Listening Practice 

Class Activity: Fotocopiada 

Homework: Kid’s Time pupil’s book page 102 

 (Instrução: recorte as faces sad (red) and happy (green) e pratique as frases: I like/ I don’t like. 

ATENÇÃO: traga a sad e a happy face que você recortou AMANHÃ 13/ 09, pois teremos nosso 

Speaking practice).  

TERÇA-FEIRA – 13/09 PES 

 

Class Content: Speaking Practice 

Class Activity: Kid’s Time pupil’s book page 98 

Homework: Fotocopiada  

(Instrução: Entreviste um membro da família ou amigo (a). 1-Escrever o nome do (a) entrevistado (a). 2- 

Gosta de cenouras? Pinte a resposta. 3-Você prefere cake or pizza. Pinte a resposta. 4- Sobre comida, 

o entrevistado deve dizer duas coisas que gosta de comer e duas que não gosta. Escreva a resposta 

em Inglês). 

QUARTA-FEIRA- 14/09 

 

Class Content: Food (Like/ Dislike) 

Class Activity: Kid’s Time pupil’s book pages 58 and 59 

Homework: Kid’s Time activity book page 59 

(Instrução: Ouça a track 32 do cd2 que está disponível no portal do livro de inglês PES e desenhe nos 

balões de pensamento o que a girl gosta de comer e o que ela não gosta. Não se esqueça de colorir!). 

QUINTA-FEIRA – 15/09 SAS 

 

Class Content: Music (I like/ I don’t like) 

Class Activity: English SAS pages 94 and 95 

Homework: English SAS pages 96 and 145 

(Instrução: Recorte as palavras referentes aos estilos musicais no appendix 7 (page 145) e cole no local 

correspondente). 

 


