
          

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora:  Mônica Ano/Turma:        1º ano A 

                           

QUARTA 
 

Data: 18/03/2020 
 

QUINTA 
 

Data: 19/03/2020 
 

SEXTA 
 

Data: 20/03/2020 
 

Olá querido aluno(a), nessa atividade vamos trabalhar 

os sons de algumas letras. 

 

Língua Portuguesa - Livro pág. 46 

Atividade 3: Combine os números e descubra as 

palavras. 

Durante o desenvolvimento da atividade, identifique os 

números pedidos e combine-os, assim você descobrirá 

a palavra. Ao final da atividade, leia em voz alta o nome 

das palavras que você formou. 

 

Atividade de apoio: Jogo de sílabas 

Agora é a sua vez de formar novas palavras. 

Pegue uma folha de sulfite e, com o auxílio de um adulto 
dobre-a em 8 partes. Em cada parte, escreva uma 
sílaba, após recorte e está pronto o jogo. 

Vamos retomar o assunto estudado no capítulo. 
 

Língua Portuguesa - Livro pág. 47 

Atividade 1: Será realizada em sala de aula. 
 
Atividade 2:  Alfabeto 
Observe o quadro e registre a letra que vem antes e depois 
de cada letra destacada seguindo a ordem alfabética. Se for 
preciso, escreva o alfabeto completo em uma folha para 
consultar. 
 
Atividade 3: Letras B,P,D,T,F,V 

Qual delas têm os sons parecidos? 

Antes de iniciar a atividade, fazer o som de cada letra. Após, 

destaque as letras com os sons parecidos, utilizando a 

mesma cor.  

 

Matemática - Livro pág. 28 

Atividade 1: Vocês sabiam que muitas crianças se divertem 

desenhando? E você, gosta de desenhar? 

Então, vamos iniciar nossa atividade, destaque as imagens do 

material de apoio pág. 263 e após realize a colagem no local 

indicado. 

Atividade 2: Vamos comparar menor e maior; 

Destaque do material de apoio as ilustrações dos 6 lápis que estão 

na pág. 261, Coloque-os em ordem do menor para o maior (de cima 

para baixo).  Depois cole no local indicado. 

 

Geografia - Livro pág. 21 

 

Atividade de comando 

As atividades 1 a 4 serão realizadas em sala de aula. 

 

Atividade 5 – Lateralidade: Vamos treinar 

Antes de iniciar a atividade do livro, convide um adulto 

ou uma criança que esteja ao seu lado. E estando todos 

a postos, inicie o comando. Exemplo: Levante o braço 

direito, flexione a perna esquerda, vá para frente, vire à 

direita… 

 

Atividade 5 – Para essa atividade, vamos utilizar o 

corpo como forma de localização e identificar direções. 

(use um lápis de cor para fazer o percurso) 

Atividade em família: Leitura Compartilhada  

Leitura do livro “Os chapéus mágicos de Babi”  

A leitura compartilhada é aquela que a criança e o adulto leem 

juntos um mesmo texto e apresentam suas ideias e 

impressões acerca do que foi lido. Tem como finalidade a 

formação de leitores e favorece a fluência leitora e 

compreensão de texto. 

Por isso explorem bastante esse momento com sua criança.  

E após a leitura, proponha a criança que registre com 

desenho e escrita o trecho que mais gostou da história (utilize 

folha sulfite que deverá ser guardada para posterior entrega 

a Professora). 

Ciências - Livro pág. 24  

 Órgãos dos sentidos 

Atividade 2: Qual a função: dos olhos (visão), das orelhas (audição), 

do nariz (olfato) e da língua (gustação). 

Agora vamos colocar em prática, reúna a sua família e gesticulando   

cante a música cabeça, ombro, joelho e pé disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls>  
Após, realize a atividade 2 com auxílio de um adulto, associe as 

descrições dos sentidos com as figuras geométricas e, complete as 

frases com os respectivos sentidos do corpo humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


Inglês 

 

Enfrentamos uma situação atípica, na qual todo cuidado 

é pouco.  Nesse período que estivermos longe podemos 

deixar os dias mais divertidos e de quebra continuar 

nosso processo de aprendizagem do idioma Inglês.  

Nos próximos dias serão enviadas atividades que 

poderão ser realizadas por vocês tranquilamente.  

Cada atividade pode ser feita conforme a rotina da 

família. Lembrem-se tudo que é feito de forma lúdica 

(brincando) fica muito melhor.  

Assistir ao vídeo abaixo sobre Parts of the Body 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

Inglês 

 

Hora de brincar no aplicativo da PBS.  

Explore esse mundo da construção de personagens. 

https://pbskids.org/xavier/games/hero-maker 

 

Inglês 

 

Vamos colocar a mão na massa? Imprima (ou copie) a atividade 

anexa e deixe o seu filho (a) completar a atividade. 

 

1. Desenhe as partes que estão faltando no desenho. 

2. Trace as palavras.   

3. Depois de pronta a atividade, coloque-a numa pasta e traga 

no retorno da aula. Vou adorar ver como se saíram.   
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