
 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 06 à 09/04 
 

1º ANO  

 06/04 Segunda-feira  

• Faca desenhos que representem suas brincadeiras favoritas. Não esqueça de escrever e numera-las. (caderno 

de português) 

• Caderno de geografia pág: 138 à 140, (brinque com alguém da família). 
 

07/04 Terça-feira 
 

• Hoje é dia de Cozinha Experimental em família, que tal fazer uma fila das frutas que tem na sua casa, depois 

conte. Não esqueça de escolher a que você mais gosta para o seu lanche; 

• Pegue seus lápis de cor e faça uma fila. Não esqueça de colocar os números embaixo de cada um deles. 

• Caderno de Matemática págs: 31 e 32 (com ajuda de um adulto); 

• Brinque com sua família e descubra os sons: https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc. 

• Caderno de ciências: pág. 111 (conhecimento prévio/leitura prévia); 
 

 

 08/04 Quarta-feira 

• Escreva palavras que vimos durante os trava-línguas em pedaços de papeis separados: (sapo, sabia, vaca, 

gata, saco, papo, e palavras de sua escolha), brinque com sua família de esconde – esconde das palavras, 

lembre- se a medida quer for encontrando as palavras vocês irão fazendo a leitura dela;. 

• Caderno de História págs: 163 (faça a leitura com ajuda de alguém da sua família.). 

• Hoje você será um inventor!  Com ajuda de um adulto pense o que você poderia construir para ajudar as crianças 

carentes. Depois desenhe e faça uma apresentação da sua invenção. 
 

09/04 Quinta-feira 

• Vamos criar uma família de coelhinhos? Você pode utilizar uma meia, rolo de papel higiênico ou copo 

descartável. Depois que a família de coelhinho estiver pronta você deverá criar uma história bem legal e registrar 

no caderno de português.   

• Assistir ao vídeo Um conto de Páscoa disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI 

• Após assistirem o vídeo, junto com a sua família crie um cartaz com fotos, desenhos/imagens e palavras que 

representam a Páscoa para vocês. 
 

 

Desejo a você e a sua família uma Feliz Páscoa.  

Beijos da Pró Lu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI


 

GABARITO 
 

06/04 SEGUNDA-FEIRA 
Geografia: pág 140 (Resposta pessoal) 
 

07/O4 TERÇA FEIRA 
Matemática: pág: 31  QUESTÃO 1 – CAIO      QUESTÃO 2- LUISA       QUESTÃO 3- MIGUEL  
Pág: 32 QUESTÃO 1 –  MALU/ JOÃO/ PEDRO/ ELISA/ MARCELO  
 

 


