
Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Segunda-feira

27/04

Terça- feira

28/04

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e os

alunos, disponibilizado no site e na plataforma Google.

Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo: Padrões Silábicos R, r

K Assista à videoaula “Treino da leitura”, gravada pela professora Mônica, disponibilizada na
sala de aula virtual da plataforma Google.

Material: Cartilha – Pág.33
Conteúdo: Treino da leitura das frases.
Cópia: Rui é amigo de Romeu.

O rádio de Rafaela caiu.
Mamãe comeu rabanada.

Ditado: A roupa é rajada.
O robô é rápido.
Papai tomou remédio.

Disciplina: Matemática
Conteúdo: Números Ordinais
Material: Livro de Matemática – Projeto Ápis
Responda os exercícios propostos nas págs. 87, 88, 89 e 90.

Brincadeira: Cabra-cega: Com a sua família, escolham quem será a cabra e cubra bem os seus
olhos. Em seguida, a cabra-cega tentará pegar os outros jogadores. O primeiro a ser pego
passa ao posto de cabra-cega, além de alcançar os jogadores, deverá adivinhar pela audição
quem foi pego. Atenção! Brinquem em um local amplo e retire do local objetos que podem
fazer tropeçar ou levar a queda.

Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo: Padrões Silábicos R, r
Material: Cartilha – Págs. 32 e 33
Conteúdo: Treino da leitura das palavras e frases e realização do exercício.
Cópia: Robolino é o robô de Romeu.

Ele é belo e rápido.
Romeu colocou Robolino na rua.
O robô caiu e rolou.

Ditado:  Rone é rápido.
A roupa do rei sujou de lama.
Rai ralou a mão.

Disciplina: Matemática
Conteúdo novo: Dezena
K Assista à videoaula  “Dezena”, gravada pela professora Samilly, disponibilizada na sala de 
aula virtual da plataforma Google.

Material: Livro de Matemática – Projeto Ápis
Conteúdo:  Números até 100 – Dezena.
Responda os exercícios propostos nas págs. 172, 173, 174, 175 e 176.
Conteúdo:  Números até 100 – Dezena.

Brincadeira: Com alguém de sua família (responsável), posicionem-se frente a frente, de pé.
No chão, no meio dos dois, coloca-se um pedaço de papel grudado com fita. Os participantes
deverão jogar uma bola um para o outro, quicando-a no chão para tentar acertar o pedaço de
papel. Vence o jogador que acertá-lo dez vezes primeiro.

https://www.youtube.com/watch?v=kcKSvyqbFpY


Rotina de estudos 1º ano – Ensino Fundamental 

Quarta-feira

29/04

Quinta- feira

30/04
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo novo: Padrões Silábicos S, s 

K Assista à videoaula  “Consoante S”, gravada pela professora Alcinda, disponibilizada na sala 

de aula virtual da plataforma Google.

Material: Cartilha – Pág.34
Conteúdo: Apresentação dos padrões silábicos do S, s e treino da leitura das palavras.
Cópia: 3ª e 4ª fileiras do S, s.
Ditado:1ª e 2ª fileiras do S, s.

Atividade nº 26 : Responda ao exercício disponibilizado na sala virtual da plataforma Google. 
Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Disciplina: Matemática
Conteúdo:  Vamos ver de novo? Quantidades e posições.
Material: Livro de Matemática- Projeto Ápis
Responda os exercícios propostos nas págs. 91,92 e 93.

Brincadeira: A Letra Mágica – Para a família brincar. Alguém da família deve escolher uma
letra do alfabeto. Os outros participantes, cada um na sua vez, recita uma frase em que todas
as palavras comecem pela letra escolhida. Quem se enganar, ou não falar nada, é eliminado. A
frase mais engraçada marca um ponto. O vencedor é quem obtiver mais pontos.

Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo: Padrões Silábicos S, s
Material: Cartilha – Pág.35
Conteúdo: Treino da leitura das frases do S, s.
Cópia: A boneca de Sofia é bela.

O sapo pulou na lagoa.
Simone sujou sua saia.

Ditado:  Salomão subiu no sofá.
Saulo colocou pepino na comida.
Sônia ama suco de caju.

Atividade nº 27: Responda ao exercício disponibilizado na sala virtual da plataforma Google. 
Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Disciplina: Matemática
Conteúdo:  Números de 10 a 12
Material: Livro de Matemática- Projeto Ápis
Responda os exercícios propostos nas págs. 177,178, 179 e 180.

KConteúdo: Assistam ao vídeo – “A galinha ruiva”. Disponível em:

https://youtu.be/KAZ-xMUXaoY
Hora da conversa: A família deverá conversar com a criança e fará as seguintes perguntas: Por
que os animais não queriam ajudar a galinha ruiva? Você acha que a atitude da galinha ruiva no
final da história foi correta? E se fosse você? Que atitude teria? Você ajuda o papai e a mamãe
nos afazeres de casa? Quais as atividades que você realiza para ajudar na organização de sua
casa? Qual o sentimento que você tem quando consegue ajudar alguém?
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