
Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Segunda-feira

11/05

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
q Conteúdo novo: Reta numerada –– numerais  de 0 a 19.
K Assista à videoaula “Reta numerada – numerais de 0 a 19”, gravada pela professora Aldevane, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Conteúdo: Números de 13 a 19
y Material: Livro de Matemática –– Projeto Ápis
Responda os exercícios propostos nas págs. 182, 183 e 184.

Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo: Padrões Silábicos do V, v
y Material: Cartilha, pág. 39 –– Treino da leitura das frases e exercício.
Responda os exercícios propostos nas pág. 39 da Cartilha com a professora (Momento interativo)
Cópia:     Viviane viu uma gaivota.

O navio navega rápido.
Paulo toca violão.

Ditado:   Eva é a neta de Neiva.
O pavão é belo.
O novelo  é da vovó.

Atividade n.º 31 –– Responda ao exercício disponibilizado na sala virtual da plataforma Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

a Brincadeira: Alerta cor! Uma pessoa da família é escolhida para ser o pegador e os demais ficam espalhados pelo cômodo. O pegador diz “a lerta cor!” e os demais perguntam 
“que cor?”. O pegador, então, escolhe uma cor e todos devem tocar em algo dessa cor para ficarem salvos, caso contrário, poderão ser pegos e sair da rodada. Quem vencer todas 
as rodadas do pegador atual será o próximo pegador.

K Assista à videoaula “Musicalização” gravada pela professora Glenda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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Terça- feira

12/05

Disciplina: Língua Portuguesa
yMaterial: Cartilha –– Pág.38
Conteúdo: Treino da leitura das palavras e frases.
Responda o exercício proposto na pág. 38 da Cartilha.
Cópia:  Vânia viu uma ave.

A fivela de Bia é bela.
O avião decolou rápido.

Ditado: A vela apagou.
Davi toca violino.
A vaca é comilona.

Disciplina: Matemática
Conteúdo: Numerais de 13 a 19.
yMaterial: Livro de Matemática –– Projeto Ápis.
Responda os exercícios propostos nas págs. 185, 186 e 187.

a Brincadeira: Jogo dos 3 dados: Disponível no Livro de Matemática –– Projeto Ápis, pág.190: Com alguém de sua família, decidam quem irá começar. Em uma rodada, cada
jogador lança os 3 dados e junta os pontos das 3 faces voltadas para cima. Em seguida, com o seu lápis de cor, ele pinta a casinha do quadro com o número correspondente ao total
obtido. Se o número correspondente ao total obtido não estiver no quadro ou se todas as casinhas com ele já estiverem pintadas, então o jogador passa a vez. A partida continua
até que todas as casinhas do quadro estejam pintadas. Vence o jogador que pintar mais casinhas.

Os moldes dos dados estão disponibilizados na sala virtual da plataforma Google. Para montá-lo, você pode imprimi-lo.

K Assista à videoaula de Espanhol “Los Saludos (Revisão de conteúdo)”, gravada pela professora Leonela, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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Quarta-feira
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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
q Conteúdo novo: Padrões silábicos do X, x.

K Assista à videoaula “Consoante X”, gravada pela professora Ariadne, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Material: Cartilha –– Pág.40
Conteúdo:  Apresentação dos padrões do X, x  e treino da leitura das palavras.
Cópia: 1.ª e 4.ª fileiras do X, x
Ditado:  2.ª e 3.ª fileiras do X, x realizado pela professora no momento interativo.

Atividade n.º 32 –– Responda ao exercício disponibilizado na sala virtual da plataforma Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Disciplina: Matemática
Conteúdo: Numerais de 13 a 19
y Material: Livro de Matemática –– Projeto Ápis
Responda os exercícios propostos nas págs. 188 e 189.

a Brincadeira: Memória dos objetos: Essa atividade é para exercitar a memória. Objetos da cozinha, do quarto ou os próprios brinquedos do seu filho podem ser usados. O primeiro passo é
separar 10 objetos. Assim, a criança terá que observá-los por um tempo determinado. Os pais são os responsáveis por tirar um e deixar a criança perceber o que sumiu. Escolher um cômodo da
casa também pode ser uma opção. Agora, a criança deve olhar durante um minuto para a disposição dos objetos no cômodo escolhido. Depois, terá que descobrir o que mudou de lugar. Os papéis
também podem se inverter e a criança comandar a brincadeira e alterar o lugar dos objetos.
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Disciplina: Língua Portuguesa
y Material: Cartilha –– Pág. 41
q Conteúdo: Padrões silábicos do X, x e leitura das frases. 
Cópia:   Xênia pegou o xale da vovó.

O balão é roxo.
Rone comeu bolo de ameixa.

Ditado: Tomei suco de abacaxi.
Caio é faixa roxa no judô.
O peixe caiu no caixote.

Disciplina: Aprendizagem  Socioemocional.
q Conteúdo: Raiva e alegria.
yMaterial: Livro: Programa Semente –– após assistirem ao vídeo, responda os exercícios propostos nas págs. 19, 20 e 21 do seu livro.

a Brincadeira: “Que emoção estou sentindo?”. Essa brincadeira é para toda a família. Vocês precisarão de papéis e canetinhas coloridas. A família desenhará rostos com diversas
expressões faciais (raiva, alegria, susto, preocupação, surpresa, nojo, tristeza). Após desenharem, espalharão as imagens no chão. Em seguida, revezar-se-ão para sugerir situações
à criança, como “ganhou um presente”, “cortou o dedo”, “viu uma barata no chão”, “comeu sua comida preferida”, “viu alguém cuspindo na mesa”, “seu brinquedo favorito
quebrou”, entre outras. Para cada situação sugerida, a criança deverá mostrar um desenho com a expressão facial representante da emoção que ela sentiria na situação.

K Assista à videoaula de Capoeira “Circuito estrelinha na cordinha”,  gravada pelo professor Leonardo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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Disciplina: Matemática
q Conteúdo novo: Numerais de 20 a 29

K Assista à videoaula “Numerais de 20 a 29”, gravada pela professora Alcinda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Conteúdo: Números de 20 a 29.
y Material: Livro de Matemática –– Projeto Ápis
Responda os exercícios propostos nas págs. 191, 192, 193 e 194.

y Material: Cartilha –– Págs. 40 e 41
Conteúdo: Treino da leitura das palavras e frases.
Responda os exercícios propostos nas págs. 40 e 41 da Cartilha.
Cópia: Papai comeu ovo mexido.

Eu faxinei a sala.
Guto é o  xodó de seu avô.

Ditado: Titia jogou  a caixa no lixo.
A peixada de pacu é boa.
Vovó colocou maxixe no feijão.

a Brincadeira: Corrida do algodão! –– O desafio é transferir as bolas de algodão de uma vasilha para a outra, com os olhos vendados e usando a colher. É importante ter no 
mínimo dois participantes vendados para competirem entre si e uma pessoa que fique cronometrando o tempo de 1 minuto. Cada participante terá duas vasilhas, uma com as 
bolas de algodão e a outra para depositá-las. Quem transferir o maior número de bolas dentro do tempo determinado, ganha. Não pode ajudar com a outra mão!


