
ROTEIRO DE ESTUDOS – 1º ANO B – 23 a 27/03 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

- Ler um livro ou um 
gibi. 

Fazer exercícios de 
Matemática: 

 
- Antecessor e 

sucessor;  
- Formas geométricas 

simples (círculo, 
quadrado, triângulo e 

retângulo). 
 
 

Fazer exercícios de 
Língua Portuguesa: 

 
- Ajudar o responsável 
a escrever uma lista de 

compras;  
- Brincar de forca. 

- Ler um livro ou um 
gibi. 

- Criar um jogo da memória “número e 
quantidade” para brincar com os seus 

familiares: na metade das cartelas você 
escreve os números e na outra metade 

desenha as quantidades correspondentes. 

- Fazer um desenho 
referente ao que leu e 

pintar. 

- Acessar o Positivo On 
/ Filtrar a idade para 6, 

7 anos ou mais / 
Procurar por “Número 

e mais números” e 
“Cores e formas”. 

Divirta-se! 

Língua Inglesa 
- Rever cores e 
quantidades 
Folha de atividade 1. 
Se necessário, peça 
ajuda ao adulto que 
está com você ou use o 
GOOGLE TRADUTOR. 

- Fazer uma colagem 
representando uma 
cena do livro ou um 

personagem, utilizando 
recortes de revistas, 

jornais, retalhos, 
botões, tecidos, etc... 

- Fazer atividades artísticas: escultura com 
argila ou massa de modelar, pintura com tinta 

(em tecido, tela, papel canson). 

- Recontar a história 
oralmente para algum 
familiar. Lembre-se de 
dizer quem aparece na 

história? O que 
acontece na história? 

Onde ela se passa? 
Quando? Quem fez o 

quê? Por que foi feito? 

- Ajudar nas tarefas 
domésticas. 

- Fazer exercício físico, 
ouvir uma música, 
cantar, dançar... 

- Acessar o Positivo On / 
Filtrar a idade para 6, 7 
anos ou mais / Procurar 
por “Jogo das palavras” 

e “Ordenando as 
letras”. Divirta-se! 

- Ajudar nas tarefas domésticas. 



 

 

 

  

- Ajudar nas tarefas 
domésticas. 

- Brincar com 
brinquedos 

“esquecidos no 
armário”. 

- Criar uma história em 
quadrinhos sobre seu 

assunto preferido.  

Língua Inglesa 
- Rever cores, objetos 
da sala de aula e 
quantidade. 

Folha de atividade 2. 
Se necessário, peça 
ajuda ao adulto que 

está com você ou use o 
GOOGLE TRADUTOR. 

- Plantar temperos/ flores em garrafas pet. 

- Escolher um 
filme/desenho para ver 

com a família. 

- Brincar de massinha. 
Pode ser caseira. 

Pesquise por “massinha 
caseira” na internet e 
encontre facilmente a 

receita.  

- Fazer um lanche 
diferente. 

 
- Ajudar a preparar um 
bolo, um lanche, suco. 

- Brincar com a família 
com jogos de tabuleiro. 

Língua Inglesa 
- Assistir o vídeo referente a cores, como forma de 
fixação através de diversão. Cante e repita quando 
solicitado. HAVE FUN 
https://www.youtube.com/watch?v=G3Oi_59D_Pk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Oi_59D_Pk
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FOLHA DE ATIVIDADE 1 

 

1) COUNT AND MATCH. (CONTE EM INGLÊS E LIGUE 

CORRETAMENTE.) 

 

 

 



2) PRACTICE. (PRATIQUE A FORMA DOS NÚMEROS.) 

 

 

 

3) WRITE. (TENTE ESCREVER OS NÚMEROS EM INGLÊS.) 

 

1- ONE - ___________________________________ 

2 – TWO - ___________________________________ 

3 – THREE - ___________________________________ 

4 – FOUR - ___________________________________ 

5 – FIVE - ___________________________________ 
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FOLHA DE ATIVIDADE 2 

1) COUNT AND COLOR THE CORRECT ANSWER. (CONTE E 

PINTE A RESPOSTA CORRETA.) 

 

2) LET’S DRAW. (DESENHE O QUE SE PEDE.) 

 

TWO RED BAGS 
 
 
 
 

FIVE YELLOW PENCIL CASES 
 
 
 
 

 


