Professor: Ivoneide e Joseane

SEGUNDA

Nível/Ano/Turma/Turno: 1° ano A/B - matutino

TERÇA

PORTUGUÊS - Acesse o
link
https://youtu.be/CaTXgmHyM
Sk para assistir ao vídeo “Lavar
as mãos - Palavra Cantada”.

QUARTA

MATEMÁTICAVamos PORTUGUÊS – Ler e
revisar! Em uma folha faça um responder: Livro didático
desenho das suas mãos e páginas 32 e 33.
responda:
- SUGESTÃO
DE
Quantos
dedos você
BRINCADEIRA: Corre cutia
- Momento de conversa: Por tem juntando as duas mãos? (acesso ao QR CODE – Livro
que é importante lavar as mãos? Uma dezena é igual a?
Didático página 35).
Obs.: Registre sua resposta em Quantos dedos ficam se você
uma folha e guarde para, retirar uma das mãos?
posteriormente, entregar para Meia dezena é igual a?
Professora.
Guarde suas atividades para
entregar para sua Professora.

QUINTA

Período:

16/03 a 20/03/2020

SEXTA

MATEMÁTICArevisar!

Vamos MATEMÁTICA -Faça
um desenho do seu quarto,
pinte e anote: O que fica
Em uma folha anote quantas do lado direito da sua
pessoas tem em sua casa?
cama?
E do lado
esquerdo?
Quem é o maior? Quem é o
menor?
O que fica debaixo da sua
cama? E em cima da
Escolha 2 pessoas da família e cama?
desenhe vocês 3 em ordem de
altura, do menor para o maior. O que fica na frente da sua
Identifique cada pessoa.
cama?
Guarde suas atividades para Guarde suas atividades
entregar para sua Professora.
para entregar para sua
Professora.

CIÊNCIAS - Acesse
o
link
https://youtu.be/zk35pnykDpse
assista ao vídeo “ExperiênciaPor que lavar as mãos é
importante?”

GEOGRAFIA-Acesse o link
https://youtu.be/jlNoF8GEG
Wc, assista ao vídeo “Vai e
vem das estações – Palavra
Cantada”.

HISTÓRIA - Responder:
PORTUGUÊS- -Responder:
Livro Didático páginas 13 e 14 Livro de Atividades página 28.
Livro de Atividades páginas 77
e 78.
Obs.: Segue parlenda que
deverá ser ditada para resolução
- Faça um desenho bem bonito da questão 14.
- Agora que você relembrou representando o que você
- EXPERIÊNCIA: Agora é a quais são as quatro estações do costuma fazer no dia do seu “Colorim, colorado
sua vez de ser um cientista! ano, responda: Livro Didático aniversário.
Este livro está acabado”
Observe os materiais utilizados páginas: 12 e 13.
no vídeo e faça a experiência do
“Dedo mágico” para alguém da
sua casa.

EMPREENDEDORISM
O E PROJETO DE
VIDA:
Observar
as
imagens e conversar com
papai/mamãe em quais
momentos você vivencia
os sentimentos mostrados
nas imagens.

INGLÊS - Exercite com a
família o uso da estrutura
“Hello! What is your name?” e
“My name is___________”
estudada na página 6.

SUGESTÃO
ATIVIDADE:

ARTE- Desafio: Desenhando
com os pés.
Escolha um objeto da sua casa
e o desenhe em uma folha de
papel. Em seguida, tente
reproduzir o mesmo desenho
- No material de apoio (de em uma outra folha, só que
acordo com a página 7) corte e desta vez você terá que usar os
cole em uma folha A4 três seus pés.
imagens
e
crie
novas
identidades para cada uma delas Compare suas produções e
utilizando a estrutura estudada. pense "Qual desenho foi mais
fácil de fazer?"

RELIGIÃO - Traço de EDUCAÇÃO FÍSICACaráter: Amizade, meu alvo Acesse o link:
contigo é ser teu amigo!
https://youtu.be/wBLFWmGeq
jY
Junto com o papai e a mamãe e assista ao vídeo “Circuito das
vamos conversar
sobre
mãos e pés”.
as atitudes de amigo.
Em seguida, responda a página Brincadeira: Pé com pé, mão
14
e colore com capricho a com mão.
página 15.
Imprima ou desenhe várias
Leia junto com seus pais a mãos e pés. Depois, com ajuda
história bíblica de Jonatas e de uma fita, cole os desenhos
Davi – I Samuel 19:20.
das mãos e pés de forma
Agora, convide um dos seus
alternada no chão conforme
familiares e o desafie a Acessar
o
link
está no vídeo.
desenhar usando somente os https://youtu.be/dH2QCtKOZs
pés.
w e assistir o vídeo “Davi e Divirta-se!
Jonatas- Mindinho, o pequeno
missionário”.
Objetivo:
Desenvolver
a
coordenação motora ampla.

Responder: Livro
Didático páginas 16 e 17.

DE

Que tal fazer um cinema
em casa? Com direito a
muita pipoca, suco ou o
seu lanche favorito.
Convide a mamãe, o papai,
os irmãos e quem estiver
na sua casa para embarcar
nas aventuras de Lewis no
filme
DIVERTIDA
MENTE (disponível nas
plataformas da Netflix,
YouTube e Google Play).

