
                                                                                                                                          

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
1° Ano Ensino Fundamental - Anos Iniciais  

                                               

Observações: 1 – Fiquem atentos aos prazos de entrega das atividades; 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 13h às 17h40` atentem-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

 

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

 

Dia da 

Semana 

 Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado 

pelo aluno 

Plantão de dúvidas 

 

Segunda -

feira 

(29/06) 

Aula 1: FOA ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Língua portuguesa 

Aula pelo zoom às 13:00 

*Leitura de palavras e 

frases. 

Leitura individual. Apostila enviada para os 

pais. 

Não será necessário a 

devolutiva. 

Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 3:  Língua Portuguesa. *Caligrafia. Fazer as páginas que 

a professora enviar 

as foto. 

Apostila enviada para os 

pais. 

Enviar fotos das atividades. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 4: Educação Física 

ZOOM 15H40 às 16h20 

Ginástica 1- Desafios corporais 

de ginástica. 

Aula Zoom. Não será necessário a 

devolutiva. 

Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

       

 

Terça -

feira 

(30/06) 

Aula 1: Atividades do dia ******************* ***************** ******************* ******************* ******************* 

Aula 2: Língua Portuguesa 

aula pelo zoom às 13:00h. 

*Leitura de palavras e 

frases. 

Leitura individual. Apostila enviada para os 

pais. 

Não será necessário a 

devolutiva. 

Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

Aula 3: Ensino religioso. *Você é único! Completar o 

bonequinho, para 

que fique igual a 

você! 

Apostila enviada para os 

pais. 

Enviar fotos das atividades. Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 
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Aula 4: Música 

15h40 às 16h20 

Atividade musical de 

palmas: PALMA PÉ 

(brincadeira musical) 

Assistir ao vídeo e 

tentar fazer a 

atividade musical. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=ueWjn7541s4 

Não será necessário a 

devolutiva. 

Via grupo de whatsApp e 

aplicativo ClassApp. 

       

Quarta -

feira 

(01/07) 

Conselho de Classe Conselho de Classe ***************** ******************* ******************* ******************* 

       

Quinta -

feira 

(02/07) 

Aula 1: Atividades do dia 

ZOOM 13h  

Reunião de Pais **************** ZOOM 13h  ******************* ******************* 

       

03/07 a 

02/08  

FÉRIAS ***************** Leitura do Livro: 

Meu dente caiu. 

******************* ******************* ******************* 

06/08 Maratona Literária “Meu dente caiu.” 

Autora: Vivina de Assis 

Viana, 

Ilustração: Míriam R. 

Costa Araújo. 

Maratona Literária 

desenvolvida 

presencialmente. 

Leitura do Livro para o 

desenvolvimento da ficha. 

******************* ******************* 
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