
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 23 à 27/03 
 

1º ANO  
 

23/03 Segunda-feira 
 

 Pesquise em revistas palavras que comecem com a letra v, depois cole no seu caderno de português 

 Caderno de português pág. 48 

 Faça uma lista com suas brincadeiras favoritas, não esqueça de desenhar. Escreva no seu caderno de 
Geografia.   

 Caderno de geografia pág. 135 até a letra B 

 Ontem foi o dia o dia MUNDIAL DA ÀGUA,  com alguém da sua família construa um trava – língua 
sobre a água. Aproveite este momento e registre com fotos ou vídeo. DIVIRTA-SE 
 

24/03 Terça-feira 
 

 Com recortes de números construa um lindo desenho. Use sua criatividade!!!!  

 Caderno de Matemática pág: 27; 
Como é importante para nossa saúde manter as nossas mãos limpas, com ajuda de um adulto leia a 
página 106 do caderno de ciências e lembre-se que precisamos combater o covid-19. 
Faça um cartaz sobre cuidados que devemos ter com a higiene do nosso corpo.  
 

 25/03 Quarta-feira 

 Construa uma placa com o tema (Fiquem em casa) utilize diversos matérias. Capriche!! Depois divulgue 
essa campanha nas redes sócias com seus familiares e amigos.  

 No caderno de história escreva o número da sua roupa, do seu sapato.  

 Caderno de história pág.161 
 

26/03 Quinta-feira 

 Assista o vídeo da Palavra cantada (Lavar as mãos), logo após faça uma ilustração da música, não 
esqueça de escrever o título da música. Realizar atividade no caderno de ciências. 

 Com ajuda de um adulto faça uma lista em seu caderno de ciências, com os hábitos de higiene que são 
muito importantes para nossa saúde; 

 Caderno de Português: recorte de revista as letras que formam a frase LAVAR AS MÃOS. 
 

27/03 Sexta-feira 
 

 Vamos brincar de ditado divertido, com ajuda de alguém da sua família. Escolha 10 objetos da sua casa, 
depois escreva no caderno de português. 

 Faça uma cabana com lençóis e conte uma história para sua família depois façam um desenho coletivo. 
 

 

 


