
Série/ano e turma Data da aulaInício Fim Dia da semana Duração Descrição da aula

F1-2A- HISTÓRIA 8/9/2020 13:10 13:55 terça-feira 0:45

LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu
Disciplina: História Livro página 118- Assembleia interdisciplinar História/Ciências.Para saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=_Y2eIi5HlDw                           https://www.youtube.com/wat
ch?v=VgyS4unY0eI

F1-2A-MATEMÁTICA 8/9/2020 13:55 14:40 terça-feira 0:45
LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu
Disciplina: Matemática: ideias de MultiplicaçãoPara saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=lVoTBmZxVu8 Ouvir a música da tabuada do 2 e estudar.  

F1-2A-LÍNGUA PORTUGUESA8/9/2020 14:40 15:25 terça-feira 0:45 Língua Portuguesa:Faça a margem no caderno e numere de 1 a 10.Faremos o ditado das palavras 
da página 200.

F1-2A-HISTÓRIA 8/9/2020 15:55 16:40 terça-feira 0:45

Disciplina: História Continuação da atividade.Livro página 118- Assembleia interdisciplinar 
História/Ciências.Para saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=_Y2eIi5HlDw                           https://www.youtube.com/wat
ch?v=VgyS4unY0eI

F1-2A-MATEMÁTICA 8/9/2020 16:40 17:25 terça-feira 0:45
Disciplina: Matemática: ideias de MultiplicaçãoPara saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=lVoTBmZxVu8 Ouvir a música da tabuada do 2 e estudar.  

F1-2A-ENSINO RELIGIOSO 9/9/2020 13:10 13:55 quarta-feira 0:45

LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu
Disciplina: Ensino Religioso:Setembro Mês da Bíblia.Para saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=LBeTb9eo70AAssembléia sobre A Parábola do filho 
Pródigo

F1-2A-LÍNGUA PORTUGUESA9/9/2020 13:55 14:40 quarta-feira 0:45

LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu
Disciplina: Língua Portuguesa:Para saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=CJKJlZOhJPELivro didático página: 201Para casa: 
Assistam o vídeo do para saber mais como sugestão e vamos criar um brinquedo feito com 
sucata.O tema do nosso projeto é Criar e Recriar… Então chegou a hora de utilizar objetos 
descartáveis e fazer um lindo brinquedo. Data da apresentação:25/09Você pode escolher outro 
brinquedo, não precisa ser os apresentados no vídeo.

F1-2A-MATEMÁTICA 9/9/2020 14:40 15:25 quarta-feira 0:45
Disciplina: Matemática- Caderno.Vamos fazer a margem, o cabeçalho e registrar a tabuada do 
2.Para saber mais:https://www.youtube.com/watch?v=lVoTBmZxVu8Para casa: Ouvir a música da 
tabuada do 2 e estudar.

F1-2A-ENSINO RELIGIOSO 9/9/2020 15:55 16:40 quarta-feira 0:45
Continuação da atividadeDisciplina: Ensino Religioso:Setembro Mês da Bíblia.Para saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=LBeTb9eo70AAssembléia sobre A Parábola do filho 
Pródigo

F1-2A-LÍNGUA PORTUGUESA9/9/2020 16:40 17:25 quarta-feira 0:45

Continuação das atividades:Disciplina: Língua Portuguesa:Para saber 
mais:https://www.youtube.com/watch?v=CJKJlZOhJPELivro didático página: 201Para casa: 
Assistam o vídeo do para saber mais como sugestão e vamos criar um brinquedo feito com 
sucata.O tema do nosso projeto é Criar e Recriar… Então chegou a hora de utilizar objetos 
descartáveis e fazer um lindo brinquedo. Data da apresentação:25/09Você pode escolher outro 
brinquedo, não precisa ser os apresentados no vídeo.

F1-2A-CIÊNCIAS 10/9/2020 13:10 13:55 quinta-feira 0:45

LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu

Disciplina: Ciências: As plantas na nossa alimentação.Livro didático página 
119.gastronomia substantivo feminino1.
prática e conhecimentos relacionados com a arte culinária.2.
o prazer de apreciar pratos finos; opsofagia.

F1-2A-GEOGRAFIA 10/9/2020 13:55 14:40 quinta-feira 0:45
LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu

Disciplina: GeografiaLivro didático páginas 90 e 91.

F1-2A-LÍNGUA PORTUGUESA10/9/2020 14:40 15:25 quinta-feira 0:45 Disciplina: Língua Portuguesa:Livro didático páginas 202 a 204Para casa: Livro didático de Língua 
Portuguesa página:205 

F1-2A-CIÊNCIAS 10/9/2020 15:55 16:40 quinta-feira 0:45

Continuação da atividadeDisciplina: Ciências: As plantas na nossa alimentação.Livro didático 
página 119.gastronomia substantivo feminino1.
prática e conhecimentos relacionados com a arte culinária.2.
o prazer de apreciar pratos finos; opsofagia.

F1-2A-Educação Física 10/9/2020 16:40 17:25 quinta-feira 0:45 "Live":Aula Google Meet  - Atividade de Coordenação Motora
https://meet.google.com/cga-yqat-jad  

F1-2A-ARTE/PROJETO 11/9/2020 13:10 13:55 sexta-feira 0:45

LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu

Só para lembrar.Disciplina :  ArteQueridos alunos, para a nossa Mostra de Arte, vamos reproduzir 
na tela que foi solicitada na lista de materiais a Santa Dulce dos Pobres.Seguem algumas 
sugestões de imagens, mas a criatividade e capricho ficam por conta de vocês!O trabalho será 
apresentado e fotografado no dia 18/09.

F1-2A-MATEMÁTICA 11/9/2020 13:55 14:40 sexta-feira 0:45

LIVE:https://meet.google.com/uiz-inzf-vnu

Disciplina :MatemáticaLivro didático página 164Para casa: Ouça com atenção a música e estude a 
tabuada do 3.https://www.youtube.com/watch?v=Ij41FasXOPM

F1-2A-GEOGRAFIA 11/9/2020 14:40 15:25 sexta-feira 0:45 Disciplina : GeografiaLivro didático página 92

F1-2A-LÍNGUA PORTUGUESA11/9/2020 15:55 16:40 sexta-feira 0:45
Disciplina: Língua PortuguesaFaça a margem no caderno e o cabeçalho. 1- Coloque os sinônimos 
das palavras abaixo:a)alegre=b)próximo=c)saboroso=2- Coloque os antônimos das palavras 
abaixo:a)quente=b)aberto=c)cheio=

F1-2A-ARTE/PROJETO 11/9/2020 16:40 17:25 sexta-feira 0:45

Só para lembrar.Disciplina :  ArteQueridos alunos, para a nossa Mostra de Arte, vamos reproduzir 
na tela que foi solicitada na lista de materiais a Santa Dulce dos Pobres.Seguem algumas 
sugestões de imagens, mas a criatividade e capricho ficam por conta de vocês!O trabalho será 
apresentado e fotografado no dia 18/09.


