
E.M. “PROFª MARIA IGNÊS BLANCO ABREU” 

1ª ORIENTAÇÃO   DE OUTUBRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES 
DO LIVRO  EMAI & LER E ESCREVER – 1º ANO 

 

SEMANAS DE  04 DE  OUTUBRO  a  15  DE  OUTUBRO  – 2021 
 

LER E ESCREVER UNIDADE 4 

As atividades de português ( LER E ESCREVER) estão  nas páginas de 
borda azul. As crianças só farão as atividades que estão nesta 
orientação. 

DIA 04 / 10   - SEGUNDA-FEIRA 

PÁGINA 120   -  ATIVIDADE   1 – “ PORQUINHO -DA – ÍNDIA” 

         ATIVIDADE 2 -  “ O ELEFANTINHO” 

Ler os poemas para a criança.  

 

EMAI UNIDADE 5 

As atividades de matemática ( EMAI) estão  nas páginas de borda  cor de laranja. 
As crianças só farão as atividades que estão nesta orientação. 

 

DIA 05/ 10 – TERÇA-FEIRA 

PÁGINA  16 -  ATIVIDADE 19.3 – CALENDÁRIO 
 

A criança vai escrever os dias  do mês  de outubro no calendário e escrever no 
quadro abaixo os  nomes e data de aniversário dos familiares que fazem 
aniversário em outubro (se houver). 

 

DIA 06 / 10 - QUARTA-FEIRA 

PÁGINA 17  – ATIVIDADE 19.4 

Ler o enunciado e pedir para a criança observar as cenas. Leia cada fase do dia 
em que acontece cada cena. 

 

DIA 07 / 10 -  QUINTA-FEIRA 
 

PÁGINA  18 – ATIVIDADE 19.5 

Conversar com a criança sobre os horários da sua rotina diária e pedir para que 
escreva em cada quadro o horário que cada atividade acontece. 

 



DIA 08 / 10 -  SEXTA-FEIRA 

PÁGINA 19 – ATIVIDADE  20.1 – ÁLBUNS DE FIGURINHA 

Observar o álbum de figurinhas e responder as questões A e B. 

 

DIA 11 / 10   - SEGUNDA-FEIRA 

PÁGINA 20 – ATIVIDADE 20.2 – ÁLBUNS DE FIGURINHA 

Observar o álbum de figurinhas e responder as questões A, B e C. 

 

DIA 12/ 10 – TERÇA-FEIRA 

PÁGINA 21 -  ATIVIDADE 20.3 

Observar o álbum de figurinhas e responder as questões A, B e C. 

 

DIA 13 / 10 - QUARTA-FEIRA 

PÁGINA 22  – ATIVIDADE   20.4 

Ler os probleminhas para a criança. Se ela não demonstrar que não consegue 
resolver sozinho peça para que desenhe as quantidades de figurinhas indicadas 
e some para descobrir o resultado da questão A. Na questão B peça para que 
desenhe a quantidade total de figurinhas e risque as figurinhas que Bruno deu 
para seu irmão. Na questão C  desenhe para a criança 6 figurinhas que a criança  
ganhou e peça para ela desenhar as figurinhas até completar a quantidade de 
19 figurinhas. Pergunte quantas figurinhas teve que desenhar, essa é a resposta 
do probleminha. 

 
DIA 14 / 10 -  QUINTA-FEIRA 

PÁGINA  23 – ATIVIDADE 20.5 

Ler o enunciado para a criança. Peça para que conte quanto tem em cada 
conjunto, registre o resultado ao lado de cada conjunto e responda as questões 
A, B e C. 

DIA 15 / 10 -  SEXTA-FEIRA 

 
PÁGINAS  26 E 27  – ATIVIDADE 21.3 

 

Ler o enunciado e pedir para que ela faça um x na possibilidade que ela achoa 

correto sobre cada animal. 


