
Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Segunda-feira

15/06

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

Disciplina:Língua Portuguesa
y Material: Cartilha – Pág. 55
y Conteúdo: Leitura e interpretação de texto
Responda os exercícios propostos na pág. 55 junto com a professora no momento interativo e receba orientação de como fazer a pág. 54.

y Material: Cartilha – Pág. 54
Conteúdo: Treino da leitura das palavras  e  realização do exercício.
Cópia: Ariane sujou a sala de barro.

A xícara da mamãe é linda!
Mamãe foi à feira.

Ditado: Vi uma perereca na lagoa!
Maria viu uma coruja ferida.
Carolina é tão delicada!

Disciplina:Matemática
q Conteúdo novo: Vamos brincar com o Tangram?
K Assista a vídeoaula sobre o conteúdo “Tangram” ,gravado pela professora Rose ,disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Converse com a criança e recorde-a sobre o que a professora ensinou no vídeo.
y Material: Livro de Matemática – Projeto Ápis.
Responda os exercícios propostos nas págs. 112 e 113



Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Terça- feira

16/06

Disciplina:Matemática
q Conteúdo novo: Deslocamento.
K Assista a videoaula  sobre o conteúdo “Deslocamento” ,gravado pela professora Karla, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Converse com a criança e recorde-a sobre o que a professora ensinou no vídeo.
y Material: Livro de Matemática – Projeto Ápis.
Responda os exercícios propostos nas págs. 114 e 115.

y Conteúdo: Treino das frases do r e rr.
Cópia: Rita comeu beterraba cozida.

Rute colocou o jarro na janela.
Ana caiu e bateu a barriga.

Ditado: O bezerro do tio Chico é rápido.
Viviane subiu a serra.
Comi torrada e pera.

a Brincadeira: Mamãe (ou papai), posso ir? Combine com a criança ou crianças, o percurso que ela deverá fazer para chegar até você e o lugar de onde deverá aguardar 
instruções para iniciar o percurso (Fica mais divertido se for uma distância em que as crianças possam fazer bastante tipos de passos) . Este percurso é feito através de vários tipos 
de passos, ordenados conforme a vontade da mamãe ou do papai. A criança deverá perguntar: Mamãe (ou papai), posso ir? E a mamãe ou o papai responde: Pode. Criança: 
Quantos passos? Mamãe ou papai: Dois passos de formiguinha (pode ser de outro tipo, avançando em direção ao adulto). A que chegar primeiro, será sua substituta. No caso da 
participação somente de um adulto e uma criança, eles trocarão de lugar. Tipos de passos: formiguinha (colocar o pé unido à frente do outro); elefante (avançar com passos 
enormes, terminando com um pulo); canguru (movimentar-se, pulando, agachando); cachorro (avançar de quatro pés, isto é, usando os pés e as mãos).



Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Quarta-feira

17/06

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

Disciplina: Língua Portuguesa.
y Material: Caderno de Ditado.
Conteúdo: Ditado.
Realize o ditado junto com a professora no momento interativo.

Disciplina: Língua Portuguesa

K Assista à videoaula  sobre o conteúdo “ge, gi ”,gravada pela professora Ariadne, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Converse com a criança e recorde-a sobre o que a professora ensinou no vídeo
yMaterial: Cartilha : Pág. 56 - Treino da leitura  das palavras
Cópia: 2ª , 3ª e 4ª fileiras do ge, gi.

Atividade nº 40 – Responda ao exercício disponibilizado na sala virtual da plataforma Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

a Brincadeira: Pega a sílaba! – O número de participantes pode ser a partir de dois. Diga à criança que você falará uma palavra com duas sílabas e que depois de ouvi-la com 
bastante atenção, ela precisará falar outra palavra usando a última sílaba da palavra que você falou, por exemplo: Você fala gato, então ela pode falar toca, em seguida o outro 
participante fala cabo e assim todos vão pegando a última sílaba da palavra que foi dita anteriormente. Atenção! Faça com palavras somente de duas sílabas e com sílabas que a 
criança já tenha estudado. Se achar que já ficou fácil, aí você pode avançar para palavras de três sílabas ou mais. Quem errar mais de duas vezes, sai da rodada. Ganha quem 
conseguir formar palavras até o fim.



Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Quinta-feira

18/06
Disciplina: Língua Portuguesa
y Material: Cartilha – Págs.56 e 57
Conteúdo:  Leitura das frases e realização do exercício.
Cópia: O leão rugiu.

Regiane é a tia de Ana.
Geni foi ao zoológico.

Ditado: Getúlio é amigo de Rui.
A gemada ficou muito boa!

Regina comeu bolo de morango.

Disciplina: Aprendizagem socioemocional
Conteúdo: Medo e tristeza.
K Assista a videoaula  sobre o conteúdo “ Medo e tristeza”, gravado pela professora Aldevane, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Converse com a criança e recorde-a sobre o que a professora ensinou no vídeo.
y Material: Programa Semente
Responda os exercícios propostos nas págs. 31, 32 e 33.

a Brincadeira: Bola fujona – O número de participantes pode ser a partir de dois. Trace uma linha de partida e uma de chegada. Você pode usar fita ou algum objeto para isso. 
Cada jogador precisará de uma bola de papel amassada e um objeto que seja possível abanar a bola (pode ser um livro fino e grande ou uma tampa de vasilha de plástico fina e 
grande).  Ao sinal de alguém,  os participantes colocam a bola no chão, em cima da linha de partida e abanam com força a sua bola. Quem chegar com a bola na linha de chegado 
primeiro, é o vencedor.

K Assista à videoaula de Educação Física “Pilares da ginga”, gravada pelo professor  Leonardo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.



Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Sexta-feira

19/06

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

Disciplina: Matemática
y Material: Livro de Matemática – Projeto Ápis.
Conteúdo: Sólidos geométricos e tangran
Responda os exercícios propostos nas págs. 116 junto com a professora no momento interativo.

Disciplina: Língua Portuguesa
q Conteúdo novo: Padrões silábicos ar, er, ir, or, ur.
K Assista a videoaula  sobre o conteúdo “ar, er, ir, or, ur”, gravado pela professora Fabiane, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Converse com a criança e recorde-a sobre o que a professora ensinou no vídeo.

y Material: Cartilha – Pág.58
Conteúdo:  Leitura das palavras
Cópia:1ª, 4ª e 5ª fileiras do ar, er, ir, or e ur.
Ditado:2ª e 3ª fileiras do ar, er, ir, or e ur.

y Material: Português – Págs.28 e 29. (2ª Etapa Letiva)
Conteúdo:Padrões silábicos ar, er, ir, or, ur.

K Assista à videoaula de Espanhol “Partes do corpo”, gravada pela professora  Eliete, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 23, 25, 27 e 29 do Livro de Espanhol.


