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ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

PORTUGUÊS: https://youtu.be/aMNvgKIRnG4   

Livro paradidático A boca do sapo e Família silábica do S 

Link da história A boca do sapo: https://youtu.be/9Y11hDEf-4o  

 

14:45* 

 

 

INGLÊS – Teacher Luísa: https://youtu.be/hKH21RNvpF4  
 

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/aMNvgKIRnG4
https://youtu.be/9Y11hDEf-4o
https://youtu.be/hKH21RNvpF4
https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
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ENGLISH CLASS 

Teacher Luísa 

Project: The City 

Link para acessar a aula: https://youtu.be/hKH21RNvpF4  

 

                Essa semana é muito especial! No domingo, é celebrado o ‘Father’s Day’ (Dia dos 

Pais). Por isso, na videoaula cantaremos uma música e vamos fazer um lindo cartão para o 

nosso ‘Dad’. Também, continuaremos o nosso Project ‘The City’(a cidade), aprenderemos como 

falar a posição dos lugares da cidade. 

1) Hello!! 

2) Father’s Day (Dia dos pais) 

3) Sing a Song – I love my daddy: https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg  

4) Father’s Day Card – Cartão de dia dos pais 

5) Places in the city (lugares da cidade) – Material da aula anterior. 

6) Jobs (profissões) – Material da aula anterior. 

7) Means of transportation (meios de transporte): Material da aula anterior. 

8) Prepostions of place (preposição de lugar): Next to (ao lado), In front of (em frente) and 

Between (entre, no meio). 

The school is NEXT TO the hospital. (A escola está AO LADO do hospital.) 

The hospital is IN FRONT OF the bakery. (O hospital está EM FRENTE a padaria.) 

The bakery is BETWEEN the shopping mall and the restaurant. (A padaria está ENTRE o 

shopping e o restaurante.) 

9) Goodbye. 

 

Espero vocês na nossa aula online amanhã. 

See you there! (Vejo vocês lá!) 

 

 

https://youtu.be/hKH21RNvpF4
https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg

