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ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

 

PORTUGUÊS: https://youtu.be/wdhOp3SSKyM  

Família silábica do T 

 

14:45* 

 

 

INGLÊS – Teacher Luísa: https://youtu.be/cpBegbkLCB0    
 

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/wdhOp3SSKyM
https://youtu.be/cpBegbkLCB0
https://meet.google.com/jtj-qbih-fgp
https://meet.google.com/mdf-qbcx-yxo
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ENGLISH CLASS 

Teacher Luísa 

Project: Reading Time 

Link para acessar a aula: https://youtu.be/cpBegbkLCB0  

  

 Desde o começo do ano, estamos conhecendo a cada aula uma letrinha nova do 

alfabeto. Na aula de hoje, nós vamos conhecer todo o alfabeto em inglês. Para isso, vamos ler 

uma linda história chamada ‘Nikeriff’. ‘You are going to love it!’ (Vocês irão amar!). 

1) Hello!! 

2) Story Time: Nikeriff 

              By Natasha Barber 

 

Monstro curioso, mas esquecido, Nikeriff está ansioso para lembrar seu alfabeto e se 

dirige para a floresta para uma caça ao tesouro. Enquanto ele foge e sobe, ele agarra e 

laça qualquer coisa que pode encontrar de A - Z e coloca em sua sacola. 

 

3) Alphabet – New Letters: W, X, Y and Z. 

4) Alphabet – Todas as letras do alfabeto. 

5) Sing a song – The Alphabet is so much fun:  https://youtu.be/kDdg2M1_EuE  

 

 

O link da história contada na aula de hoje:  

https://freekidsbooks.org/wp-content/uploads/2020/06/Nikeriff-D3.pdf  

 

 

Espero vocês na nossa aula online, ao vivo, amanhã. 

See you there! (Vejo vocês lá!) 

 

 

https://youtu.be/cpBegbkLCB0
https://youtu.be/kDdg2M1_EuE
https://freekidsbooks.org/wp-content/uploads/2020/06/Nikeriff-D3.pdf

