
 

DATA: 09.11.2020 - SEGUNDA-FEIRA 
 

PORTUGUÊS: Capítulo 15 - Compreendendo a língua- Leitura e interpretação de poemas; 
Palavras com r e l no meio da sílaba; Palavras com ca, co e qua. Páginas 114 a 118 do 
livro de Língua portuguesa SAS. 
FILOSOFIA: Capítulo 15 - Um livro especial. Responder as questões das páginas 74 e 75 
do livro De mãos dadas. 

 
Ao vivo: Professora Tunica - 10h às 10h45min 

DATA: 12.11.2020 - QUINTA-FEIRA 
MATEMÁTICA: Capítulo 15: “Reconhecendo os sólidos geométricos e 
localizando os objetos”. 
Atividades: 

• Perceber se o aluno se orienta no espaço apartir de 
informações.(longe e perto, em cima e embaixo) 

Atividade prática no livro SAS (livro 3): 

• Faça a atividade da seção “EXPLORE SEU CONHECIMENTOS”, 
página 114 (Questão 2). 

VAMOS ASSISTIR? 
Assista ao vídeo “Preposições de lugar - Conceito espacial para 
crianças - Posições - Onde está o gato?”. Disponível através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk 
NATUREZA E SOCIEDADE: Capítulo 15 – “Os bichos e a natureza  
Atividades: 

• Para relembrar, páginas 88 e 89; 

• Resolução das atividades propostas nas páginas 82 e 83 
Atividade prática no livro SAS: 

• Usando o seu caderno de desenho, siga as orientações: 
1 - Faça um desenho bem bonito das quatro estações: Primavera, verão, 
outono e inverno. 
2 – Envie por foto para a professora Celina pelo whatsapp. 
VAMOS ASSISTIR? - Assista ao vídeo “As estações do ano para 
crianças - Primavera, Verão, outono e inverno”, disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=EmFjWh2p87o 
VAMOS BUSCAR SABER MAIS SOBRE OS ANIMAIS NATIVOS: 
- Entrar no site do “Zoológico de São Paulo”, disponível em: 
http://www.zoologico.com.br/nossos-animais/ 
TEORIAS MUSICAIS: Capítulo: (Glossário) CORNETA, OBOÉ, 
SAXOFONE - Páginas 92, 93 e 95. 
 

Ao vivo: Professora Maria da Cruz - 10h às 10h45min 

DATA: 10.11.2020 - TERÇA-FEIRA 
MATEMÁTICA: Capítulo 15 - “Reconhecendo os sólidos geométricos e localizando os 
objetos”. 
Atividades: 

• Organize as ideias, página 113;  

• Identificar e nomear a posição de objetos, utilizando a linguagem posicional direita e 
esquerda, em frente e atrás. 

• Faça a atividade da seção “EXPLORE SEUS CONHECIMENTOS”, página 115. 
VAMOS ASSISTIR? 

• Assista ao vídeo “Aprender os lados da Esquerda e Direita | Vídeos para crianças | 
Direções | Direita esquerda”. Disponível através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tdOyXiuVavc 

Assista ao vídeo “EM FRENTE, ATRÁS E AO LADO | BNCC EI02CG01”. Disponível 
através do link: https://www.youtube.com/watch?v=-30cat31Uj8 
NATUREZA E SOCIEDADE: Capítulo 15 – “Os bichos e a natureza  
Atividades: 

• As estações do ano, páginas 84 e 85; 

• Faça atividade proposta nas páginas 86 e 87. 
VAMOS ASSISTIR?  
- Assista ao vídeo “Escolinha do Quintal - Estações do Ano”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=1s9qD01I1fU 
- Assista ao vídeo “Palavra Cantada | Vai e Vem das Estações”, disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=jlNoF8GEGWc 
EDUCAÇÃO FÍSICA: ATIVIDADE PRÁTICA – Atividades recreativas com pedaço de 
papelão. MATERIAL NECESSÁRIO: um pedaço médio de papelão (reaproveite uma caixa 
desmontando a mesma) 
 

Ao vivo: Professora Celina - 10h às 10h45min 

DATA: 13.11.2020 - SEXTA-FEIRA 
PORTUGUÊS/LEITURA: Fazer a leitura da história: Cachinhos dourados, 
responder às questões das páginas 126 a 129  do livro de Língua 
portuguesas SAS. Depois desenhar e escrever o começo, meio, e fim da 
história na página 41 do livro do livro de Leitura e escrita SAS.  
MATEMÁTICA: CAPÍTULO 15: “Reconhecendo os sólidos geométricos e 
localizando os objetos”. 
Atividades: 

• Para relembrar, página 117. 

• Resolução das atividades propostas, páginas 109, 110, 114 a 117. 

• Faça a atividade da seção “COMECE BEM”, página 106. Depois, 
envie para a professora Celina via foto pelo whatsapp. 

VAMOS ASSISTIR? 
- Assista ao vídeo “NOÇÕES ESPACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL- 
em frente, atrás, no alto,embaixo, dentro, fora.”. Disponível através do 
link: https://www.youtube.com/watch?v=Y93h1SYDEw8 
ARTES: Capítulo 15 – Mais histórias! Videoaula – Explicação de conteúdo 
e resolução de questões - Páginas 193 – 194 / 197 - 199. Atividade 
páginas - 195 e 196 (Agora é com você). 
 

Ao vivo: Professora Katiana - 10h às 10h45min 

DATA: 11.11.2020 – QUARTA-FEIRA 
PORTUGUÊS: Capítulo 15 - Compreendendo a língua. Palavras com r e l no meio da 
sílaba; Palavras com ca, co e qua. Responder as questões das páginas 24 a 26 do livro de 
Leitura e escrita SAS. 
REDAÇÃO: Capítulo 15 - Você escreve- Histórias apartir de cenas - Aprendendo com os 
mais velhos. Responder às questões das páginas 122 a 125 do livro de Língua 
Portuguesas SAS. 
 
Ao vivo: Professora Renata - 10h às 10h45min 
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AGENDA SEMANAL DE INGLÊS – 1º ANO 
 

Aula 1 – SAS – 09.11 

 

 
Conteúdo:  Chapter 15 – Break time; U5 – Who’s  in your family? 
Classe: SAS Book – page 110; Oxford – U5 – pages 56 and 57 
Homework:  SAS Book – page 111 (Escolha uma das brincadeiras e desenhe).  
Oxford page 57 – questão 3 (Escolha alguém da sua família e o entreviste para 
saber o que ele consegue ou não fazer) 
 
 

Aula 2 – Oxford -  11.11 

 

Conteúdo: Unit 5 – Who’s in your family?  
Classe: Bright Ideas  – class book: pages 58 and 59; Activity Book: pages 42 
and 43 
Homework: Bright Ideas  – Class book: page 53 – question 3 (Brinque com o 
jogo da review); Activity book: page 45 – question 4 (Circule seu personagem 
favorito e o número correspondente a story da página 42 que você mais 
gostou) and question 5 (desenhe o que acontece em seguida) 
 


