
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
Teresina, 21 de maio de 2020 

 
ASSUNTO: Horário e Roteiro de Estudos. 
PÚBLICO: 1º Ano do Ensino Fundamental  

 

Horário de Estudo – 1º ano do Ensino Fundamental 
 

25/05/2020 – SEGUNDA-FEIRA  
 

 1º ANO A – EDNA  1º ANO B – ANGÉLICA   1º ANO C – LÍDIA   

7h30 às 10h Realizações das Atividades sugeridas no Roteiro de Estudo 
10h às 10h30 Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 

10h30 às 11h10 PORTUGUÊS  PORTUGUÊS  PORTUGUÊS  

11h10 às 11h50 MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

11h50 às 12h30 NATUREZA E SOCIEDADE NATUREZA E SOCIEDADE NATUREZA E SOCIEDADE 

 
 1º ANO A – TARDE – EDNA  1º ANO B – TARDE – LÍDIA  

13h30 às 14h10 PORTUGUÊS  PORTUGUÊS  

14h10 às 14h50 MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

14h50 às 15h30 NATUREZA E SOCIEDADE NATUREZA E SOCIEDADE 

15h30 às 16h Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 
16h às 18h Realizações das Atividades sugeridas no Roteiro de Estudo 

 
 

  

Roteiro de Estudo – 1º ano do Ensino Fundamental 
 

25/05/2020 – SEGUNDA-FEIRA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto de Conhecimento: Interpretação de texto-(Fábula). 

CLASSE (ON-LINE) 

1. Na aula de hoje, trabalhamos a fábula O leão e o ratinho, páginas 26 a 28 do livro 2 de Língua Portuguesa e 

revisamos sobre as características desse tipo de texto. 

2. Realizamos a atividade proposta na página 29 do livro 2 de Língua Portuguesa. 

3. Revisamos o que já foi trabalhado abordando a seção Para Relembrar, nas páginas 30 e 31 do mesmo. 

PARA CASA 

1. Na sala de aula você ouviu a fábula O leão e o ratinho, páginas 26 a 28 do livro 2 de Língua Portuguesa, 

nessa história você aprendeu a importância de colocar-se no lugar do outro. 

2. Seu orientador vai fazer a releitura dessa fábula junto com você. 

3. Agora é sua vez! Responda nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 

Aprendizagem aos itens propostos a seguir. 

a) O que faziam os ratinhos naquela selva fechada? 

1º ANO – INTEGRAL 16h às 17h30 Plantão tira dúvidas para os alunos do Período Integral e AfterSchool 



b) O que o leão fez com o ratinho? 

c) Por que o leão deu chance para o ratinho fugir? 

d) O que aconteceu com o leão quando ele deu alguns passos? 

e) O que fez o ratinho para ajudar o leão a sair da armadilha dos caçadores? 

4. Pesquise no dicionário e escreva o significado das palavras: armadilha / percurso / implorava. 

5. Baseando-se na leitura da fábula, realize a proposta da página 27 do livro 2 Leitura e escrita. 

 

MATEMÁTICA 

Objeto de Conhecimento: Organizando as sequências numéricas / Resolvendo situações-problema.  

CLASSE (ONLINE): 

1. Fizemos a socialização da tarefa de casa 20/05 – nas páginas de Meia Pauta do Caderno de Atividades 

Pedagógicas de Aprendizagem.  

2. Retomamos os conteúdos de sequência numérica e resolução de problemas, apresentando slides 

explicativos; 

3. Realizamos coletivamente a Atividade 12, nas páginas 27 e 28 do Caderno de Atividades Pedagógicas 

de Aprendizagem, chamando a atenção dos pequenos para as etapas da resolução de probleminhas. 

4. Organizamos a leitura partilhada e explicamos questão por questão da atividade – na interação com a 

turma por meio do chat, registramos as respostas de cada item.  

5. Em seguida, fizemos a correção da Tarefa de Classe.  

6. Explicamos a Tarefa de Casa.   

PARA CASA: 

1. Assista a videoaula SAS para revisar os conteúdos da Unidade 01 (livro 01). Clique no link a seguir: 

https://youtu.be/VXN2z5j5vs0 

2. Responda à Atividade 11, nas páginas 25 e 26 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  

 

NATUREZA E SOCIEDADE  

Objeto do Conhecimento: Viver bem / Muitos jeitos de morar. 

CLASSE (ONLINE) 

1. Socializamos a Tarefa de Casa da aula anterior – 20/05. 

2. Espelhamos as páginas 22 e 23 (Abertura do Capítulo) fizemos uma leitura coletiva e exploramos as imagens 

com as crianças. 

3. Exploramos o quadro “Trocando ideias” solicitamos que as crianças respondessem oralmente. 

4. Em seguida, exploramos os textos das páginas 24, 25 e 26. 

5. Realizamos a Tarefa de Classe na página 26 do livro. 

6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 

1. Responda à página 27 do livro. 

https://youtu.be/VXN2z5j5vs0

