
E.M.PROF MANOEL MARTINS VILLAÇA 

 

1º ANO 

EMAI & LER E ESCREVER 

1ª SEMANA 

PORTUGUES 

UNIDADE 1 – ATIVIDADE 1  ( PÁG 106) 

 

Escrita do nome do (a) professor(a)  

- Leitura do alfabeto (com a ajuda do responsável). 

- Escrita do nome do professor (a); assinalar (fazer um x) nas letras 

do nome dele (a),no quadro do alfabeto. 

MATEMÁTICA 

Unidade 1- sequência 1  (pág. 10/11) 

Contagens e brincadeiras 

1.1- Observar os números, copiar no quadro abaixo e circular o 

que representa sua idade. 

1.2- Ler, identificar, relacionar e desenhar objetos de acordo com a 

quantidade indicada nos quadros. 

 

 

PORTUGUÊS  ( pág 107) 

 - Leitura do alfabeto 

 - Escrita do próprio nome e de um colega da sala (ver lista de 

nomes  no grupo do whatsapp). 

- Pintar no quadro do alfabeto as letras que formam seu nome e do 

(a) seu colega. 

 

 

 



2ª SEMANA 

 

PORTUGUÊS 

 

ATIVIDADE 3  - LETRAS DO NOME  (PAG 108) 

- Leitura do alfabeto. 

- Análise e escrita das letras repetidas nos nomes (a professora 

enviará no grupo do whatsapp). 

 

ATIVIDADE 2 – NOME DOS COLEGAS (PÁG 111) 

-Escrever nome dos colegas de classe (ver lista). 

 

 

MATEMÁTICA 

  

ATIVIDADE 1.3 (pág. 12) 

Contar os objetos e escrever a quantidade. 

 

ATIVIDADE 1.4  (pág. 13) 

Completar a amarelinha com números que estão faltando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE MUSICALIZAÇÃO 

 

CAÇA PALAVRAS: ENCONTRE AS PROPRIEDADES DO SOM 

 

BANCO DE PALAVRAS: GRAVE – AGUDO – FORTE – FRACO – CURTO – LONGO 

 

 

 
 

 



ATIVIDADE DE MUSICALIZAÇÃO 

 

CAÇA PALAVRAS: ENCONTRE AS CARACTERÍSTICAS DOS SONS 

 

BANCO DE PALAVRAS: ONDAS SONORAS – VIBRAÇÃO – INTENSIDADE – ALTURA – 

DURAÇÃO - TIMBRE 

 

 

 

 



                 1º ROTEIRO DE AGOSTO  

                      LUTA DE DEDOS  

1- Para começar, peça que alguém da sua família faça uma dupla com você. 

Essa atividade é feita principalmente com os polegares. 

2- Para a luta começar, os adversários seguram as mãos um do outro com 

quatro dedos, deixando os polegares livres. O polegar de cada lutador também 

precisa estar em contato com a digital do polegar do outro jogador. 

3- Vence quem conseguir imobilizar o polegar do outro. 

4- As disputas costumam ser breves e, por isso, podem ser realizadas diversas 

vezes. 

5- Uma brincadeira de competição, onde desenvolve a força, resistência, 

agilidade, utilização de estratégias para vencer a partida. 

Sugestão: você pode desenhar olhos, nariz e boca nos polegares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            EDUCAÇÃO FÍSICA 2021 

                 2º ROTEIRO DE AGOSTO  

                 CORRIDA DE PAPELÃO 

1- Você precisara de dois pedaços de papelão (folha sulfite, EVA, jornal, 

tatame). 

2- Deverá colocar embaixo dos pés um pedaço e o segundo segura nas mãos. 

Primeiro pisa em um dos papelões e, quando for dar outro passo, coloca o 

outro na frente, pisa nele e torna a repetir a operação. Você deve andar 

pisando nos papelões o tempo inteiro. 

3- Para motivar a crianças, o ideal é que alguém corra junto com ela, como se 

fosse competição, onde quem chegar primeiro até um ponto da casa, vence. 

4- Essa atividade é muito dinâmica, bem aceita em todas as idades, trabalha a 

coordenação motora, agilidade, equilíbrio e noção de espaço. 

 

 


