GRUPO 1
Prezadas famílias!
Segue cronograma de atividades remotas do período de 30 de NOVEMBRO a 23 de DEZEMBRO, que contemplam aulas do 4º bimestre.
Pedimos atenção aos comunicados enviados, como circulares, adendos e possíveis alterações.
IMPORTANTE!
Do dia 10 a 17 de dezembro, os estudantes do 1º ano realizarão suas primeiras avaliações bimestrais, diariamente, com as professoras
regentes da turma, para que possam fechar o processo de avaliação do 4º bimestre e do ano de 2020. A presença do estudante nesses dias é
fundamental, ao vivo, com a professora. Por isso, pedimos que as famílias se organizem para que todos os estudantes participem. A ausência do
estudante nesses dias tornará o processo de avaliação da professora insuficiente e refletirá na entrega do parecer do 2º semestre.

VIDEOAULAS:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8fanelu-cm613qdIkuu9p8viA59mZZP9

GRAVAÇÕES DAS AULAS
REALIZADAS NO ZOOM:

https://drive.google.com/drive/folders/162m3O8i7rpkcfAKMs1kL0ERnmO9Ke3E4?usp=sharing
VIDEOCONFERÊNCIA (ID):

Senha: a mesma informada anteriormente. Se não souber, entrar em contato com a Escola.

Professora: Cristina – 621 633 1689
Inglês: Rosana – 688 625 6747
Educação Física: Lucas – 447 335 3824

SANTA QUITÉRIA – Hora da Conversa com a Professora Regente:
1º B – Kelly
ID: 550 870 3073
Segunda-feira,
das 13h30 às 14h

1º C – Camila
ID: 615 983 1324
Quarta-feira,
das 15h às 15h30

1º D – Daniely
ID: 222 292 0368
Segunda-feira,
das 13h30 às 14h

1º F – Vanessa
ID: 367 320 5053
Segunda-feira,
das 13h30 às 14h

1º ANO – TARDE – SANTA QUITÉRIA – 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020

(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(30/11)

3ª feira
(01/12)

4ª feira
(02/12)

5ª feira
(03/12)

6ª feira
(04/12)

Matemática (Aula 07)
Filosofia (Aula 07)

Português (Aula 17)
Produção de Texto (Aula 09)
Hora da História (Aula 09)

Ciências (Aula 09)
Artes (Aula 09)
Ed. Física (Aula 09)

História/Geografia (Aula 09)
Inglês (Aula 09)

Português (Aula 18)
Judô e Dança (Aula 09)

14h20 – 15h
Matemática

14h20 – 15h
Português
14h20 – 15h
Ciências

(Aplicativo Zoom)

Atividades para serem
realizadas durante o
período.

14h20 – 15h
História/Geografia

17h30 – 18h
Aula de Educação
Física

16h – 16h30
Aula de Inglês

Atividade 76
Atividade 77

Atividade 78
Atividade 79

14h20 – 15h
Português
16h – 16h30
Aula de Inglês

Atividade 80
Atividade 81

Atividade 82
Atividade 83

Atividade 84
Atividade 85

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
76

Assistir o vídeo a seguir sobre adições e subtrações.
https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps
Após assistir o vídeo, realizar a atividade a seguir 76.

77

Desafio em família: Realizar adições e subtrações mentalmente.

78

Livro de Português – páginas 234 e 235.

79

Escrever com o alfabeto móvel o nome dos estados que fazem parte da região Sudeste. Em seguida, reescreva-os em seu
Livro das Letras.

80

Pesquise 5 animais que fazem parte da Fauna da região Sudeste do Brasil e registre-os em seu Livro das Letras.

81

Escolha um dos animais da sua atividade anterior e escreva 3 curiosidades sobre ele em seu Livro das Letras.

83

Conversar com seus familiares perguntando se já viajaram para alguma destas regiões que aprendemos e pedir para eles
contarem um pouco sobre a cidade que visitaram, os lugares que conheceram. Depois escreva uma frase no livro das letras,
contando um lugar que gostaria de viajar.
Com o alfabeto móvel forme o nome de pessoas que você gostaria de convidar para fazer uma viagem pelo nosso país e
escreva o nome destes convidados no seu livro das letras, escrevendo o título: Quem eu convidaria para uma viagem?

84

Livro de Português, página 237.

85

Criar no livro das letras um acróstico com a palavra: SUDESTE.

82

INGLÊS
03/12
(Aula 09)

YOUTUBE: vídeo da página 72. Novos verbos da página 73. HE’s SHE’s nas novas palavras que aprendemos.
Homework: p. 101.

1º ANO – TARDE – SANTA QUITÉRIA – 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020

(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(07/12)

3ª feira
(08/12)

4ª feira
(09/12)

Matemática (Aula 08)
Filosofia (Aula 08)
Inglês (Aula 10)

Português (Aula 19)
Produção de Texto (Aula 10)
Hora da História (Aula 10)

Ciências (Aula 10)
Ed. Física (Aula 10)
Judô e Dança (Aula 10)

14h20 – 15h
Matemática

14h20 – 15h
Português
14h20 – 15h
Ciências

(Aplicativo Zoom)
17h30 – 18h
Aula de Educação
Física

Atividades para serem
realizadas durante o
período.

Atividade 86
Atividade 87

16h – 16h30
Aula de Inglês

Atividade 88
Atividade 89

Atividade 90
Atividade 91

5ª feira
(10/12)

6ª feira
(11/12)

13h20 às 14h40

13h20 às 14h40

Avaliação Bimestral
de Matemática

Avaliação Bimestral
de Ciências

(A avaliação será
direcionada via Zoom,
pela professora regente
da turma)

(A avaliação será
direcionada via Zoom,
pela professora regente
da turma)

1º B – Kelly
1º C – Camila
1º D – Daniely
1º F – Vanessa

1º B – Kelly
1º C – Camila
1º D – Daniely
1º F – Vanessa

ID: na 1ª página do arquivo.

ID: na 1ª página do arquivo.

Atividade 92

Atividade 93

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
86

Livro de Matemática: 257 e 258.

87

Escreva no livro das letras cinco qualidades que você acha importante uma pessoa ter.

88

Livro de Português – Páginas 252 e 253.

89

Pesquise em rótulos e logotipos palavras com K, W e Y e copie-as no seu livro das letras.

90

Realize uma roda de conversa com a família sobre os danos negativos que o homem tem feito que estão afetando cada vez
mais a fauna e flora do nosso país e depois, escreva suas conclusões em seu Livro das Letras.

91

Imagine que você é um super-herói e precisa proteger a Floresta Amazônica. Que nome você inventaria? Junto com o nome,
faça um desenho e registre em seu Livro das Letras.

92

Em seu livro das letras faça crie um acróstico partindo do seu nome.

93

Caligrafia: Observe a imagem a seguir e escreva 3 frases sobre ela.

INGLÊS
07/12
(Aula 10)

YOUTUBE: Revisão da unidade 7-8.
Homework: Recortar de revistas/jornais e colar no caderno imagens que trabalhem sobre os sentimentos que
trabalhamos na unidade 8 FEELING GOOD!

1º ANO – TARDE – BOQUEIRÃO – 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020

2ª feira
(14/12)

3ª feira
(15/12)

4ª feira
(16/12)

5ª feira
(17/12)

(Aplicativo Zoom)
(A avaliação será
direcionada via Zoom,
pela professora regente
da turma)
1º B – Kelly
1º C – Camila
1º D – Daniely
1º F – Vanessa

6ª feira
(18/12)

Intensivo de Letramento (01)
(Aplicativo Youtube)

13h20 às 14h40

13h20 às 14h40

13h20 às 14h40

Avaliação Bimestral
de
História/Geografia

Avaliação
Bimestral de
Português

Avaliação
Bimestral de
Prática de leitura

Atividade 94

Atividade 95

Atividade 96

16h às 16h30
Avaliação Bimestral
de Inglês
Rosana – 688 625 6747

14h20 – 15h
Intensivo de Letramento (01)
(Aplicativo Zoom)
Cristina – 621 633 1689

ID: na 1ª página do arquivo.

Atividades para serem
realizadas durante o
período.

Atividade 97

Atividade 98

A atividade será explicada pela professora, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não seja
realizada antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
94

Caligrafia: Escreva com letra cursiva o nome dos seus familiares.

95

Caligrafia: Escreva com letra cursiva o nome de cinco brinquedos que são os seus favoritos.

96

Caligrafia: Recorte três palavras de revistas, cole em seu caderno e depois escreva uma frase para cada uma delas.

97

Caligrafia: Observe a sequência de imagens e escreva o que acontece em cada uma delas.

98

Caligrafia: Escreva o que acontece em cada uma das cenas, fazendo assim uma pequena produção.

1º ANO – TARDE – BOQUEIRÃO – 21 a 23 DE DEZEMBRO DE 2020

(Aplicativo YouTube)

(Aplicativo Zoom)
Atividades para serem
realizadas durante o
período.

2ª feira
(21/12)

3ª feira
(22/12)

4ª feira
(23/12)
Último dia de aula!

Intensivo de Letramento (02)
Judô e Dança (Aula 11)

Intensivo de Letramento (03)
Educação Física (Aula 11)

Intensivo de Letramento (04)

14h20 – 15h
Intensivo de Letramento 02

14h20 – 15h
Intensivo de Letramento 03

14h20 – 15h
Intensivo de Letramento 04

Atividade 99

Atividade 100

-

(Aplicativo Zoom)
Cristina – 621 633 1689

(Aplicativo Zoom)
Cristina – 621 633 1689

(Aplicativo Zoom)
Cristina – 621 633 1689

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
99
100

Caligrafia: O Natal está chegando! Observe a sequência das imagens e crie uma pequena história contando o que aconteceu.
Caligrafia: Observe a cena a seguir e escreva 3 frases sobre ela.

22/12 (TERÇA-FEIRA)
Entrega de relatórios, para os estudantes da Educação Infantil e do 1º ano, em sistema de Drive-thru.
Horário: das 18h às 19h.
O DVD-R com as filmagens da Educação Infantil, que seria entregue agora em dezembro, será substituído. Nesse ano, enviaremos apenas um link, e
o valor do DVD-R pago no início desse ano, será utilizado em 2021.

