
Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental I 

Segunda-feira
13/04

Terça-feira
14/04

Quarta-feira
15/04

Quinta- feira
16/04

Sexta- feira
17/04

Conteúdo: Padrões Silábicos do B, b / D,d.
Atividade nº 19 - Responda ao exercício
disponibilizado na sala virtual da 
plataforma Google. Para realizá-lo, você 
pode imprimi-lo.
Disciplina: Língua Portuguesa.
Material: Cartilha – Págs.12 e 16
Conteúdo: Treino da leitura.
Cópia: Cacá deu  o dado ao Caio

O dedo de Cadu doeu.
Dudu babou a boia.
A babá de Duda é boa.

Ditado: Edu  é educado.
Bia é a babá de Didi.
A cocada é boa.
Ada é a bebê de Biba.

Brincadeira: Qual é o animal? - A família 
deve ficar em uma roda e cada um 
escolhe o nome de um animal, escreve 
num papel e gruda na testa do 
participante que está a sua direita, sem 
que ele veja o nome. Cada um na sua vez, 
fará perguntas para os outros sobre o 
animal que está exposto no papel 
grudado à testa para tentar acertar o 
nome. Somente um palpite é permitido 
antes da resposta final. Ganha quem 
acertar primeiro. As respostas deverão ser 
somente “ sim ou não”. Por exemplo: 
“Sou um animal grande? A minha cor é 
branca? Sou manso? ”

Conteúdo: Direita e esquerda, frente, atrás, 
entre, perto, longe, em cima e embaixo.
Disciplina: Matemática.
Exercício de Matemática nº 05 e 06 -
Responda aos exercícios disponibilizados na 
sala virtual da plataforma Google. Para 
realizá-lo, você pode imprimi-lo.

🎬 Assista a vídeoaula  “Lateralidade”, 
gravada pela professora  Mônica, 
disponibilizada na sala de aula virtual da 
plataforma Google.

Hora da história: Assistam a história “ A 
cigarra e a formiga”
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_UdO
h8gGruE>
Hora da conversa: A família deverá
conversar com a criança e realizará as
seguintes perguntas: O que a cigarra fez
durante todo o verão? E o que a formiga fez
todo verão? O que aconteceu com a cigarra
quando o inverno chegou? Qual o
sentimento que foi despertado na formiga
quando ajudou a cigarra? Se você fosse a
formiga, você daria comida para a cigarra?
Por quê? Por qual motivo todas as formigas
estavam trabalhando tanto naquele dia?
Agora é a sua vez! Você já ajudou alguém
que estava precisando? Expresse como foi
essa experiência através de desenhos.

Conteúdo: Padrões Silábicos F,f
Atividade nº 20 - Responda ao exercício
disponibilizado na sala virtual da plataforma
Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.
Disciplina: Língua Portuguesa.
Material: Cartilha – Pág.18 
Conteúdo: Treino da leitura, 
Cópia: 3ª e 4ª fileiras do F,f.
Ditado:1ª e 2ª fileiras do F,f.

🎬 Assista a vídeoaula  “Ditado estourado”, 
gravada pela professora  Greice, 
disponibilizada na sala de aula virtual da 
plataforma Google.

Brincadeira:
Tudo o que o mestre mandar – Juntamente 
com sua família, que imitem os seus gestos, 
dizendo: “ O mestre mandou... ”Mas, atenção: 
As crianças só deverão imitar se o mestre 
disser essa frase antes de indicar o gesto. O 
jogador que imitar sem ouvir: “ O mestre 
mandou ”, é eliminado.

Conteúdo: Quantidades.
Exercício de Matemática nº 07 - Responda ao 
exercício disponibilizado na sala virtual da 
plataforma Google. Para realizá-lo, você pode 
imprimi-lo.
Disciplina: Matemática.

Conteúdo: Dia do Livro Infantil – Assistam ao vídeo  
do Sítio do Pica-Pau Amarelo
Disponível em: 
<https://youtu.be/qRa29NfODz0>

Hora da conversa: A família deverá conversar com 
a criança sobre o dia do livro infantil, levantando as 
seguintes perguntas: Você acha que o livro é 
importante? Por quê? Dos livros que você já leu, de 
qual você mais gostou? Quais os cuidados que 
devemos ter com os livros?Você já conhecia os 
personagens do Sítio do Pica- Pau Amarelo?

Agora é sua vez: após assistirem ao vídeo, numa 
folha de papel em branco, desenhe e pinte bem 
colorido o personagem de quem você mais gostou 
do Sítio do  Pica-Pau Amarelo.

Conteúdo: Padrões Silábicos G,g.
Atividade nº 21 - Responda ao exercício
disponibilizado na sala virtual da plataforma
Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-
lo.
Disciplina: Língua Portuguesa.
Material: Cartilha - Pág. 20
Conteúdo: Treino da leitura
Cópia: 1ª e 3ª fileiras do G,g
Ditado: 2ª e 4ª fileiras do G,g

Hora da conversa: A família deverá
conversar com a criança sobre o dia do índio
e fará as seguintes perguntas: Qual o nome
dado a casa do índio?Como se chama o líder
da tribo? Quais os objetos que eles usam
para caçar e pescar? O que costumam
comer? Que tipo de artesanatos fazem?
Após o diálogo, auxiliem a criança na
confecção do cocar.

Confecção do cocar do Dia do Índio: recorte
e pinte bem colorido o cocar e, em seguida,
utilize o cocar e cante a música dos
indiozinhos.

https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE
https://youtu.be/qRa29NfODz0

