Roteiro de Atividades a Distância
Turma: 1º ANO A
Aluna: Lara
Professora: Valéria Dutra
Período: 23 a 27 de março de 2020
Seguem as atividades para a sequência da rotina de estudos.
Língua portuguesa – Finalizar as tarefas das atividades 1, 2, 6, 7 e 8 da apostila
referente ao livro “O menino que descobriu as palavras”.
Recorte, de revistas ou jornais, as letras do alfabeto maiúsculo. Em seguida, cole-as em
uma folha e circule a primeira letra do seu nome e do nome de cada membro da sua
família.
Pesquise e recorte, de revistas ou jornais, cinco figuras que se iniciam com a letra do seu
nome.
Peça a um adulto para utilizar material reciclável e confeccionar as fichas dos nomes a
seguir. Faça a leitura dos nomes.
VALÉRIA

LUCIANA

LARA

Pinte, em cada nome, de amarelo, as vogais e, de vermelho, as consoantes.
Copie os nomes e registre a quantidade de letras de cada um.
Matemática – Dando continuidade aos nossos estudos em sala: Recorte, de revistas ou
jornais, imagens que representam os conceitos matemáticos a seguir. Fino / Grosso, Leve /
Pesado, Curto / Comprido, Em cima / Embaixo, Maior / Menor.
Ciências da Natureza – Recorte, de revistas, imagens de crianças cole-as em seu
caderno.
Acessar o GIBI da turma da Mônica:
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/turma_da_monica/monica_estatuto.pdf
Robótica Educacional – Acessar o site:
http://www.escolagames.com.br/jogos/roboPegaLetras/?deviceType=computer
Ampliando Rotas – A peteca é uma brincadeira tradicional brasileira e pode ser jogada por
dois ou mais participantes. Com a peteca, podemos resgatar nossa infância explorando sua
história e trabalhando equilíbrio, força, lateralidade, organização, motricidade, cores,
rasgadura, afetividade e alegria. Atividade para a família: Confeccionar uma Peteca de
material reciclável, realizar registros com fotos e desenhos. Enviar a peteca e os registros
para o colégio, assim que retornarmos. Sugestão de vídeo para acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=QaYkJvP4Zz0
História – Dar continuidade aos nossos estudos do Capítulo 1da Coleção Nautas, “Minhas
Primeiras Impressões”. Assistir o vídeo referente à história “Meus porquinhos”
https://www.youtube.com/watch?v=MDa0UncOlJE em seguida, fazer uma ilustração
referente a história.
Geografia – Dando continuidade aos nossos estudos do Capítulo 2da Coleção Nautas, “Meu
lugar no espaço”, confeccione um cartaz com o auxílio da família sobre os meios de
transporte e escreva para que servem.
Professora Valéria Dutra.

