
   

 

                                         

 

 

 

 

 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Olá meus queridos, como vocês estão? Nós estamos aqui com muitas saudades, 

mas neste momento temos que nos cuidar. Então capriche nas atividades que 

preparamos para vocês com muito carinho. Um beijo enorme no coração de 

todos. 

Bons estudos! 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o ANO E.F. I  

DATA: 02 DE ABRIL DE 2020 – QUINTA-FEIRA 

 

 Língua Portuguesa  

Atividade: Registro de palavras com a letra F 

Você já viu uma foca feliz? O compositor Vinícius de Moraes compôs uma poesia bem 

legal! Vamos assistir? Acesse o site  https://www.youtube.com/watch?v=-YuYhuF7oUw 

e se divirta cantando e dançando na sala da sua casa. Vídeo A Foca – Vinícius de Moraes. 

Agora, usando suas habilidades artísticas, desenhe uma linda foca, pinte-a e em volta 

dela escreva diversas palavras iniciadas com a letra F. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YuYhuF7oUw


 Ciências 

Atividade: Conhecendo os 3 Rs 

Assistir o vídeo É Preciso reciclar - Turma da Mônica Reciclar no site 

https://www.youtube.com/watch?v=NgV7O_fJsD8 .  Converse com a sua família sobre a 

importância da reciclagem e dos 3R’s.  

Depois, vamos desenhar e nomear as lixeiras da reciclagem. Ainda com a ajuda de um 

adulto, realizar a atividade no livro de Ciências p. 343. 
 

 Movimento/Educação Física 

Uma sugestão de Professor Daniel para mexer o corpo com diversão. Encontre um lugar 

e divirta-se!! Pode chamar todo mundo de casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=drWHI-l_Gew 

 

 English time 

WEATHER (Clima) 

Passar o vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=HV8Udyk4pz8  

Lembrar que ontem fizemos um desenho do que gostamos de fazer quando está sol. 

Hoje vamos pensar no que podemos fazer quando está chovendo.  

Acesse:  

https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RAINY-DAY.pdf 

 

Perguntar a criança:  

WHAT DO YOU LIKE TO DO WHEN ITS RAINY? O que você gosta de fazer quando está 

chovendo? 

Agora a criança faz um desenho do que ela mais gosta de fazer quando está chovendo. 
 

VOCABULÁRIO: 
 

GO TO THE MOVIES – IR AO CINEMA 

WATCH TV – ASSISTIR TV 

PLAY VIDEO GAME – JOGAR VIDEOGAMES 

READ A BOOK – LER UM LIVRO 

SLEEP – DORMIR 

PLAY INSIDE GAMES – FAZER BRINCADEIRAS DENTRO DE CASA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NgV7O_fJsD8
https://www.youtube.com/watch?v=drWHI-l_Gew
https://www.youtube.com/watch?v=HV8Udyk4pz8
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RAINY-DAY.pdf

