
1° ANO
SEMANA 2



Estamos iniciando mais uma semana de 
atividades!

Vamos continuar a construção do Portifólio?

Lembre-se: quando você voltar à escola, 
vamos mostrá-lo aos seus coleguinhas e 
entregá-lo à professora! 

Continue caprichando muito!

Peça ajuda a alguém de sua família. Fazer 
junto é muito legal!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



QUAL É A IDEIA?
Podemos transmitir nossos sentimentos 
por gestos e expressões.

Ao observar a imagem ao lado, 
podemos perceber que as crianças 
estão alegres, felizes e animadas.

Você já percebeu que podemos 
expressar nossos sentimentos pela 
nossa face?

LÍNGUA PORTUGUESA



Procure em revistas ou desenhe expressões 
faciais que demonstrem:

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES

RAIVA

TRISTEZA MEDO NOJO

ALEGRIA



LÍNGUA PORTUGUESA

Qual letra usamos para escrever 
estas expressões?ATIVIDADES



LÍNGUA PORTUGUESA

Relacione a palavra que corresponde à ação 
realizada em cada imagem.ATIVIDADES

COMENDOLENDO CANTANDO COMEMORANDO



UM POUCO MAIS...

LÍNGUA PORTUGUESA

Para terminar nosso dia, que tal assistir 
ao �lme divertidamente com sua família?

Caso você não possa assisti-lo, procure 
outro �lme ou desenho animado e observe 
as expressões e sentimentos dos 
personagens!

Depois, converse com sua família sobre 
como você se sentiu ao fazer essas ativi-
dades.

ATÉ AMANHÃ!



Conhecendo os cômodos de uma casa

GEOGRAFIA

QUAL É A IDEIA?

Você já percebeu que as casas 
são divididas em peças? Elas 
podem ser chamadas de 
cômodos.

Quantos cômodos tem a sua 
casa?

Escreva o número que 
corresponda à quantidade de 
cômodos que há na sua casa: 



GEOGRAFIA

Relacione o nome dos cômodos com 
as imagens abaixo.ATIVIDADES

SALAGARAGEM COZINHA QUARTO BANHEIRO



GEOGRAFIA

Em revistas, procure mobíl ias que podemos 
encontrar nestes cômodos. Depois, recorte as 
imagens e cole-as nos espaços abaixo.

ATIVIDADES

SALA COZINHA



GEOGRAFIA

Desenhe o cômodo favorito de sua casa com 
todas as mobíl ias! Depois escreva qual peça é.ATIVIDADES



UM POUCO MAIS...

GEOGRAFIA

Você sabia que um pintor 
muito famoso fez uma obra 
de arte chamada o quarto? 
O nome desse pintor é: 
Vincent Van Gogh.



ATÉ AMANHÃ!



Conhecer as principais partes do corpo 
humano e algumas funções.

CIÊNCIAS

QUAL É A IDEIA?

OLHO

BOCA

NARIZ

ORELHA

PESCOÇO

Complete com as vogais que 
estão faltando nos nomes das 
partes do rosto:

SOBRANCELHA

L   H

B       C

N       R        Z

R       L   H

P        S  C        Ç



ATIVIDADES

Identi�que as principais partes 
do corpo na imagem ao lado e 
escreva cada uma delas!

Fizemos uma lista para te 
ajudar a lembrar:

CIÊNCIAS

CABEÇA
MÃO
PÉ
BRAÇO
PERNA
PESCOÇO

ORELHA
OLHO
NARIZ
BOCA
OMBRO



CIÊNCIAS

Você já observou como o nosso corpo é 
importante para nos ajudar a perceber 
todos os lugares em que vivemos?

PARA APRENDER

Cada parte dele tem uma 
função diferente: sentir a 
temperatura fria do suco, 
enxergar as pessoas, ouvir 
nosso gatinho miando, sentir 
o cheiro gostoso daquele 
bolo feito com carinho...  

Vamos recordar os sentidos 
que o nosso corpo é capaz 
de captar?



CIÊNCIAS

Vamos desenhar e escrever qual parte do 
corpo é responsável por...

ATIVIDADES

CHEIRAR SUA 
COMIDA FAVORITA?

OUVIR O CANTO 
DO PÁSSARO?



CIÊNCIAS

Vamos desenhar e escrever qual parte do 
corpo é responsável por...

ATIVIDADES

VER INSETOS?

DEGUSTAR UM 
SORVETE?



CIÊNCIAS

Vamos desenhar e escrever qual parte do 
corpo é responsável por...

ATIVIDADES

SENTIR AQUELE 
ABRAÇO 
GOSTOSO?



UM POUCO MAIS...

CIÊNCIAS

Vamos dançar?
Mexa seu corpo ao comando da música!

https://www.youtube.com/watch?v=1rvR3Gv5egQ


FINALIZAMOS MAIS 
UM DIA DE ATIVIDADE!

AMANHÃ TEM 
MAIS!



MATEMÁTICA

Comparando e aprendendo 
as quantidades.QUAL É A IDEIA?

Quantos ovos de páscoa temos na 
cesta ao lado?

Quantas pessoas moram na sua casa?

Se você der um ovo de páscoa para 
cada pessoa que mora na sua casa, 
quantos ovos precisará ter na cesta?

Se faltar, desenhe a quantidade de 
ovos necessária!



MATEMÁTICA

Comparando e aprendendo 
as quantidades.QUAL É A IDEIA?

Quantos amiguinhos estão  no piquenique?

Quantas frutas temos ao todo?



Se cada cão comer um osso, 
quantos ossos cada grupo comerá?

Você pode desenhar um osso para 
cada cão e depois contar.

A B

Conte e escreva o número de ossos que 
corresponde a cada grupo de cães.

Se cada cão comer um osso, qual 
grupo de cães comerá mais ossos?



Pinte de cor verde a 
quantidade de quadrados 

correspondentes ao 
número cenouras.

Pinte de azul a quantidade 
de quadrados correspon-

dentes ao número de ovos 
de páscoa.

c o

Compare as colunas  c  (de cenouras) e  o  (de ovos de páscoa).  

QUAL TEM MAIS? 



UM POUCO MAIS...

MATEMÁTICA

Para terminar este dia, conte quantos sapatos você tem no seu armário.
Escolha outra pessoa da sua casa e conte quantos sapatos ela tem?

Agora escreva o número de sapatos que cada um de vocês tem.



NOSSA SEMANA FOI 
MUITO DIVERTIDA!

APRENDEMOS MUITO!

APROVEITE O FINAL DE 
SEMANA E ABRACE BEM 
APERTADO AS PESSOAS 
QUE VOCÊ AMA!

BOM FERIADO! 




