
        

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: Mônica Ano/Turma:        1º ano A 

                           

SEGUNDA 
 

Data:23/03/2020 
 

TERÇA 
 

Data:24/03/2020 
 

QUARTA 
 

Data:25/03/2020 
 

QUINTA 
 

Data:26/03/2020 
 

SEXTA 
 

Data:27/03/2020 
 

Língua Portuguesa 

 

Parlenda “A casinha da 

vovó” 

 

Atividade em folha:  

1-Vamos relembrar a parlenda 

“A casinha da vovó” 

Realize a leitura da parlenda, 

após circule as palavras que 

rimam. 

 

2-Atividade com texto fatiado 

(recorte as palavras e monte a 

parlenda no quadro). 

 

OBS: as atividades sugeridas 

para impressão poderão ser 

transcritas ou copiadas em 

folha de sulfite ou no caderno.  

Língua Portuguesa 

 

Parlenda “A casinha da 

vovó” 

 

Atividade em folha: 

1-Complete a parlenda “ A 

casinha da vovó” com as 

palavras que estão faltando. 

Após, responda as questões 

de acordo com o texto. 

 

2-Cruzadinha 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade em folha: 
 
Folha 1-Forme palavras de 
acordo com os números dos 
balões. 
 
Folha 2-Complete os nomes das 
figuras com as letras que estão 
faltando. 
 

Assista a leitura de um 

livro lindo, feita com todo 

carinho por nossa 

bibliotecária Raquel, 

especialmente para você: 

“Poesia na varanda”. 

Disponível em: 
https://www.youtube.com/

Língua Portuguesa 

 

Atividade em folha 

 

1-Escreva o nome das figuras 

 

2-Atividade em família: Leitura 

compartilhada 

 

O menino que aprendeu a ver - 

Ruth Rocha 

https://pt.slideshare.net/stellas

org/o-menino-que-aprendeu-a-

ver-ruthrocha 

História 

Marcas dos seres humanos no 
tempo                                 

Atividade-Livro pág. 17       

Registre no quadro desenhos 
que você pode inventar com a 
impressão dos seus dedos. 

Atividade- Livro pág. 18 

Ligue as pegadas aos 
respectivos donos. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://pt.slideshare.net/stellasorg/o-menino-que-aprendeu-a-ver-ruthrocha
https://pt.slideshare.net/stellasorg/o-menino-que-aprendeu-a-ver-ruthrocha


        

 

  

watch?v=NqCYDBXGj5g&f
eature=youtu.be  

Inglês: 

 

Como foi essa primeira 
semana de estudo? Espero 
que dentro do possível esteja 
tudo bem. Vamos dar 
continuidade aos nossos 
estudos.  
Será que você lembra das 

Parts of the body vista na 

semana passada? Identifique 

as partes na atividade anexa 

(você pode imprimir ou copiar o 

desenho). 

Matemática-Livro pág. 29 

 

Empilhamento 

Atividade 3: Destaque as 

peças da pág. 261 do material 

de apoio e cole-as na 

sequência no local indicado. 

 

Sequência 

Atividade 4: Destaque da pág. 

259 do material de apoio os 

quadros que compõem uma 

das tirinhas da Turma da 

Mônica. Após, cole-os na 

ordem correta da história. 

Matemática-Livro pág. 30 

 

De olho nos objetos 

 

Atividade 1: Descubra o 

brinquedo intruso em cada 

prateleira, após circule-o. 

 

Atividade 2: Circule com a cor 

indicada as peças que compõem 

cada quebra-cabeça 

 

Ciências-Livro pág.  

Atividade: Partes do Corpo 

Faça uma ilustração 
representando o seu corpo e pinte 
cada uma das partes de acordo 
com as cores indicadas. 

Matemática-Livro pág. 32 

Atividade 1:   

Desafio “ Carta escondida”  

Leia o que Juliana disse a Pedro 
a respeito da ficha escondida, 
depois marque com um X na 
ficha que foi escondida por ela. 

Atividade em folha: Complete o 
quadro com os números que 
estão faltando. 

 
Inglês: 

 

Você percebeu como os 
esportes nos fazem 
movimentar nosso corpo? 
Cada um deles movimenta um 
grupo de músculo, que são 
responsáveis por fazer seu 
corpo se mexer. Que tal me 
contar sobre seu esporte 
favorito? Pesquise o nome 

Inglês: 

 

Vamos assistir ao vídeo abaixo 
para descobri alguns dos 
esportes em inglês. 

Learn sports names for kids. 
https://www.youtube.com/watch
?v=yGJ0MoYXmZA  

Inglês: 

 

Assista a história do vídeo 
abaixo.  

 Always be a good sport 
https://www.youtube.com/watch?
v=0JvTJchlk48 

Inglês: 

 

Vamos brincar um pouco? 
Escolha aquele esporte que dê 
para fazer em casa. Chame sua 
família e explique as regras. E 
mãos a obra.  

Obs: Lembre-se de guardar 
todas as atividades em uma 
pasta porque assim que 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA
https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA
https://www.youtube.com/watch?v=0JvTJchlk48
https://www.youtube.com/watch?v=0JvTJchlk48


        

 

  

dele em Inglês e faça um lindo 
desenho em folha avulsa. 

retornamos quero ver tudo o 
que você fez nesse período.  



        

 

  

 

 

 



        

 

  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º ANO 

NOME:_____________________________________________DATA:___________________ 

PARLENDA 

 

 

 



        

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º ANO 

NOME:_____________________________________________DATA:_____________________ 

PARLENDA 

CIRCULE NO TEXTO AS PALAVRAS QUE RIMAM: 

 

 

 

 



        

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º ANO 

NOME:_____________________________________________DATA:_____________________ 

 

COMPLETE A CRUZADINHA: 

 

 

AGORA, ESCOLHA UMA DAS PALAVRAS QUE VOCÊ DESCOBRIU E FORME UMA FRASE: 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º ANO 

NOME:_____________________________________________DATA:_____________________ 

COMPLETE DE ACORDO COM A PARLENDA “A CASINHA DA VOVÓ”. 

 

 

 

 

 



        

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º ANO 

NOME:_____________________________________________DATA:_____________________ 

Recorte os pedaços do texto organize-os de acordo com a parlenda e cole nas lacunas abaixo 

 

 


