
Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Segunda-feira
08/06

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
yMaterial: Cartilha – Pág. 53.
Conteúdo: Leitura e interpretação do texto/ Separação de sílabas.
Responda os exercícios propostos na pág. 53 com a professora no momento interativo.

yMaterial: Cartilha – Pág. 52.
Conteúdo: Treino da leitura das palavras e frases, e realização do exercício.
Cópia: Mamãe cuida do canteiro.

Vovô sentou no sofá da sala.
A bola é redonda.

Ditado: A banda tocou o dia todo.
A titia colocou pimenta na comida.
A enxada é amolada.

a Brincadeira: Diga uma palavra: Sentados em círculos, escolha qual integrante da família iniciará a brincadeira. A pessoa escolhida terá que falar o nome de um animal, que 
inicie com a letra P, e que contenha duas sílabas. Um participante por vez deve dizer uma palavra diferente dentro da categoria escolhida. Se o participante errar, ou não souber 
mais palavras, ele pode pagar uma prenda como cantar uma música ou imitar um animal.



Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Terça- feira
09/06

Disciplina: Língua Portuguesa

K Assista à videoaula sobre o conteúdo “r brando”, gravada pela professora Samilly, 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. 54 – Treino da leitura das palavras
Cópia: 1.ª, 2.ª e 3.ª fileiras do r brando.
Ditado: 4.ª e 5.ª fileiras do r brando.

Atividade n.º 39 – Responda ao exercício disponibilizado na sala virtual da plataforma Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Disciplina: Matemática
q Conteúdo novo: Figuras Geométricas Planas.
K Assista a videoaula sobre o conteúdo “Figuras Geométricas Planas”, 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.
yMaterial: Livro de Matemática – Projeto Ápis.
Responda os exercícios propostos nas págs. 105 e 106

a Brincadeira: Sentados em círculos, peguem folhas de papéis e escrevam os seus nomes. Os participantes devem levar uma das mãos ao centro da roda. Elas podem por pedra  
(punho fechado), tesoura (mostrando dois dedos como uma tesoura), ou papel (a palma da mão aberta). Deve-se observar o que cada um colocou ao centro da roda para ver o 
vencedor da rodada. Marquem os pontos de acordo com as rodadas, aquele que fizer mais pontos ganha a brincadeira.
Regra do jogo: Pedra amassa a tesoura.

Tesoura corta o papel.
Papel enrola a pedra.



Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Quarta-feira
10/06

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
yMaterial: Livro de Matemática – Projeto Ápis.
Conteúdo: Figuras Geométricas Planas.
Responda os exercícios propostos na pág. 108 com a professora no momento interativo e receba as orientações de como fazer a pág. 107 com a família.

Disciplina: Língua Portuguesa
yMaterial: Cartilha – Pág.55
Conteúdo: Leitura das frases 
Cópia: O bebê bebeu leite na mamadeira.

O touro é valente.
A xícara da mamãe é colorida.

Ditado: Mariana comeu amora.
Ana caiu da cadeira.
A peruca de Bia é nova.

Disciplina:Matemática
q Conteúdo novo: Deslocamento e medida de comprimento.
K Assista a videoaula sobre o conteúdo “Deslocamento e medida de comprimento”, 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.
yMaterial: Livro de Matemática – Projeto Ápis.
Responda os exercícios propostos nas págs. 109, 110 e 111

K Assista a videoaula de Música, gravada pela professora Glenda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.


