
        

 

  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

Professora: Mônica Ano/Turma 1ºAno A 

                           
SEGUNDA 

Data:30/03 
 

TERÇA 
Data:31/03 

 

Língua Portuguesa: 

 

Recado oral 

Atividade-Livro pág.47 

 Com ajuda de um adulto, grave uma mensagem no celular, seja em áudio 

ou vídeo para alguém. Pode ser da sua família ou um amigo. Diga algo 

que vai deixar essa pessoa muito feliz. 

Atividade Diagnóstica: 

Atividade de leitura e escrita utilizando cenas e personagens da história 

dos Três Porquinhos. 

 

Jogo: Laboratório das sílabas - http://www.escolagames.com.br/ 

 

Geografia: 

 

Minha Família-Livro págs 28 e 29 

Atividade 1: 

Desenhe as pessoas que moram com você. 

Atividade 2:  

Marque com um X as pessoas que moram com você na sua casa. 

Atividade 3:  

Na sua casa o que você deve fazer? 

 

Geografia:  

 

Minha Família 

Atividade: Observe a figura apresentada nas págs. 26 e 27 e, com ajuda 

de um adulto leia as questões e responda oralmente. 

Arte:  

 

“Os chapéus mágicos de Babi” - Livro pág. 20 

Você já ajudou sua mãe na cozinha?  

Qual o seu prato preferido?  

http://www.escolagames.com.br/


        

 

  

Atividade complementar em folha: 

O que você pode fazer para ajudar a sua família em casa? 

Por que todo cozinheiro usa um chapéu branco? 

 

Atividade de culinária: Com ajuda da mamãe prepare um bolo bem gostoso. 

Registre esse momento com uma linda foto. 

Sugestão: Assistir o desenho Ratatouille 

Matemática: 

Sequência-Livro págs. 33 e 34 

Atividade 1: Destaque da pág. 233 do material de apoio a peça de 

encaixe que completa cada sequência e cole no espaço indicado. 

Ciências 

Cuidados com o corpo-Livro pág. 38. 

Será que devemos lavar as mãos somente quando elas estão sujas? 

Vamos realizar uma experiência para comprovar 

Material necessário:  

-glitter biodegradável ou caseiro; 

-bola de lã ou de papel com um pouco de glitter. 

Como fazer: 

1- Espalhe o glitter na bola de lã ou de papel; 

2- Passe a mão na bola, após pegue em um objeto.  

O que aconteceu com as suas mãos e com o objeto? 

Converse com seus familiares sobre suas observações. 

Observações importantes: O glitter está representando os microorganismos, 

por isso é muito importante lavar as mãos com água e sabão de forma correta 

e, também fazer o uso de álcool em gel. 

Se possível gravar esse momento para compartilhar com familiares e amigos, 

ressaltando a importância de lavarmos nossas mãos de forma correta. 

Depois, responda: Atividade 1 e 2 do livro pág. 38 

Prevenção coronavírus (acessar o jogo médio e seguir instruções) 

http://www.escolagames.com.br/ 

http://www.escolagames.com.br/


        

 

  

INGLES 

 

Hello Turminha linda que tanto amo!!! Vamos para mais duas 

atividades para essa semana?  

Vamos assistir ao vídeo abaixo. Chame a Mommy, o Daddy, Brothers 

and sister para assistirem juntos. 

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

 

NGLES 

 

Pesquise os esportes Olímpicos e monte uma lista em folha avulsa com 

pelo menos 10 esportes olímpicos com seus respectivos nomes em inglês.  

Vou verificar quando retornarmos.  

Para os papais: Segue alguns sites com ideias muito legais para fazer com 

os pequenos. (somente sugestão) 

Family Disney- https://family.disney.com/crafts/ 

Super Simple Learning- https://supersimple.com/content-type/crafts/ 

Story Time in English 

https://mailchi.mp/89fb9625f099/membershipstorytime 

International School APP ( nas lojas de aplicativos) 

 

Um grande beijo e boas férias!!!       

Teacher Ana Lúcia Delgado 
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