
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 

ANO/SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

DICAS PARA O ALUNO/A ALUNA. 

 

 Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado. 

 Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização. 

 Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso País, 
Estado e Município. 

 Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake news. 

 Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos juntos. 
Não se esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus. 

 Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente. 
             Estamos com saudades! 

 

QUARTA (22/04/20) 

 PORTUGUÊS: 
 

Palavras com LH. Acessar os links: 

Link 1 | Link 2  (clique no link com o botão direito e vá em abrir hiperlink) 

 

 MATEMÁTICA: 

Vá a geladeira conte e faça uma lista dos produtos que estão dentro dela. 

 INGLÊS: Curious Percy Orange A 

 

O Percy está desapontado, pois a casa está bagunçada! Ajude-o a encontrar os problemas e as soluções.  

Acesse o link: https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/1/U1L5/index.html 

No seu caderno de Inglês faça um desenho das atividades domésticas que você ajuda em casa. 

 

QUINTA (23/04/20) 

 PORTUGUÊS: 

Jogue adedonha de palavras com LH.  

 MATEMÁTICA: 

Junte seus brinquedos, conte quantos são e faça uma lista deles dividida por tipo. 

 INGLÊS 

Vamos relembrar alguns animais que vivem na savana. Leia em voz alta o nome dos animais mais de duas 

vezes, encontre-os e conte quantos são de cada espécie.  

https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/1/U1L6/index.html 

https://bit.ly/2QAFG9s
https://bit.ly/2xZySMt
https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/1/U1L5/index.html
https://www.cionline.net/percy1_web/public/activities/1/U1L6/index.html


 

 

SEXTA (24/04/20) 

 RELIGIOSO: 

 

Assistir ao filme “O Bom Samaritano“ https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s 

Converse com seus familiares sobre o filme, quem são os personagens, e o que você aprendeu com esta 

parábola contada por Jesus? 

Em uma folha A-4, reconte por meio de desenho o que você aprendeu com esta parábola.  

 

OBS: não esqueça de escrever seu nome completo, série e turma. 

 

 MATEMÁTICA: 
 

Vá ao seu guarda-roupas, conte quantas camisetas e meias você tem. 

 

 EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 

Convide sua família e brinque de esconder objetos dentro de casa ou no quintal. 

 
 

SEGUNDA (27/04/20) 

 

 Leiam juntos o capítulo “Quem comeu a bolacha?” do livro “Vida Formiga” e realize a atividade. 

 Faça um concurso de desenho com sua família. 

 ARTE: Desenhos com base no vídeo no site YOUTUBE: 22 TRUQUES FÁCEIS DE DESENHOS 
PARA INICIANTES. 

 

 

Observação: Todas as atividades realizadas em folha, caderno ou livro devem ser apresentadas para o/a 

professor quando retornar às aulas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s

