
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 13 a 17/04 
 

1º ANO  
 

13/04 Segunda-feira 
Capítulo 2: Vamos dar um nó na língua?  

 

• Encontro na Plataforma com a pró Lu; 

• Português - Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=XO-a-oyfDS8 treino da letra cursiva na caixa 
(dentro da caixa deverá ter uma das opções: farinha de trigo, açúcar, areia colorida, maisena, sal ou algo 
compatível);  

• Responder as págs. 56 e 57 no livro de português;  
 
Capítulo 2: brincadeiras de criança: O espaço de cada um. 

• Geografia - Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=62neoNbYesg SE ESSA RUA FOSSE 
MINHA;  

• Responder as págs. 141 e 142 no   caderno de geografia  .  
 

14/04 Terça-feira 
 

• Encontro na Plataforma com a pró Lu; 
Capítulo 2: Para que servem os números? 
Que tal chamar a família e brincar de corrida? Quem será o primeiro a chegar? 

• Responder à pág,33 no caderno de matemática; 
 

• Português: Aprenda o alfabeto em libras disponível no link  
https://www.youtube.com/watch?v=fYaXJXf60gU  em seguida, treine o seu nome em libras, registre esse 
momento com fotos ou filmagem!!!! 

 

 15/04 Quarta-feira 

• Português: Desafio da letra cursiva: Tente escrever o seu nome com um barbante/linha/lã, lembrando que 
o barbante não pode sair do papel durante a escrita da palavra:  

• Responder as págs 58 e 59 no caderno de português. 

• Capítulo 1: Eu, Hoje e Ontem 

• História: Vamos perceber o quanto você cresceu? Junto com a família procure em sua casa um 
objeto/roupa/calçado que você costumava utilizar há um tempo atrás e compare com um outro que você 
utiliza nos dias atuais e perceba essa diferença (se possível). 

• Responder as págs:  164 e 165 até a questão 3, no caderno de história (COM AJUDA DA FAMÍLIA); 
 

16/04 Quinta-feira 

• Matemática: Pegue a maior quantidade de brinquedos que você conseguir, em seguida, arrume-os em 
ordem crescente, isto é, do menor para o maior, depois refaça a ordem, agora você fará do maior para o 
menor, isto é, ordem decrescente; 

• Responder a pág 34;  

• Ciências: Caderno de Ciências págs: 112 e 113 (brinque com sua família).   
 

17/04 Sexta-feira 

• Português: Produção textual: Escolha alguns brinquedos seus e crie uma história bem divertida, depois faça 

um belo desenho. Não esqueça do cabeçalho e título. 

• Olha a História https://www.youtube.com/watch?v=89AllP1b_eA O dia do índio é comemorado no dia 

19 de abril. Esta data foi criada e decretada no ano de 1943, pelo presidente Getúlio Vargas, como 

uma forma de homenagear esse povo.  

https://www.youtube.com/watch?v=XO-a-oyfDS8
https://www.youtube.com/watch?v=62neoNbYesg
https://www.youtube.com/watch?v=fYaXJXf60gU
https://www.youtube.com/watch?v=89AllP1b_eA


 

 

 

GABARITO 
Segunda-feira 13/04 

Português: p. 56: os alunos deverão circular o título do livro meio-dia macaco assobia.  P. 57. 

A) circular a letra m. B) porque inicia o título do livro/ porque marcelo é um nome próprio. C) 

não. D) marcelo, marmelo, martelo.  

 

Geografia p. 141 e 142: respostas pessoais  

 

Terça-feira  14/04 

Matemática p. 33: 1º primeiro, 2ºsegundo, 3ºterceiro, 4ºquarto, 5ºquinto, 6°sexto, 

7ºsétimo,8ºoitavo, 9ºnono, 10ºdécimo 

 

 

Quarta-feira  15/04 

Português p. 59: resposta pessoal.  História p. 164: questão a) diminuem. B) resp. Pessoal.  

Página 165: questões 2 e 3: respostas pessoais.  

 

Quinta-feira  16/04 

Matemática p. 34: questão 1: a) 4,5,6,7,8,9. B) 7,6,5,4,3,2,1 questão 2: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como você pode fazer uma homenagem aos índios, aí na sua casa? Use sua criatividade e registre 

este momento. 

 
 

Tenham um ótimo final de semana!  
Beijos da pró Lu. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


