EMEF “NOVA ESPERANÇA”

1º ANO - 4º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
Aluno(a):______________________________________________________

ARTE
Campo de Experiência: ARTES
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):

EXPLORAR E RECONHECER

ELEMENTOS CONSTUTIVOS DAS ARTES VISUAIS.
HABILIDADE:(EF15AR02-01-ES)
PONTILHISMO: TÉCNICA DE PINTURA E DESENHO EM QUE IMAGENS SÃO DEFINIDAS POR PONTOS
UTILIZANDO VÁRIAS CORES .

INGLÊS
Orientações:
1- ▪ Ligue

as expressões de cumprimentos as suas respectivas imagens.

Objetivos:Inserir vocábulos da Língua Inglesa ao universo linguístico do aluno.
1- ▪ Ligue as expressões de cumprimentos as suas respectivas imagens.

2) Marque um x na resposta correta:
Qual a expressão de saudação você usa com sua professora, quando você vai para a
escola à tarde?
(

) GOOD MORNING

(

) GOOD AFTERNOON

(

) GOOD NIGHT

CIÊNCIAS
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer,
escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde.

TEMA DA AULA:HIGIENE DO CORPO

Abrir o livro didático de ciências na página 38 e 39 realizar leitura,em seguida
fazer a atividade de numero 1.

Cantar a musica do Ratinho tomando banho da pagina 40 e realizar a atividades
da pagina 41

HISTÓRIA
Campo de Experiência: HISTÓRIA
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES.

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade.

COMEÇAREMOS NA PAGINA 26 COM A LEITURA DO TEXTO “ TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA. EM
SEGUIDA REALIZAREMOS AS ATIVIDADES DA PAGINA 27,28 E 29 DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA
PROFESSORA.

PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA MINHA HISTÓRIA ( ARVORE GENEALÓGIA)

GEOGRAFIA

Campo de Experiência: GEOGRAFIA
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES.

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade.

COMEÇAREMOS NA PAGINA 10 COM A LEITURA DO TEXTO “ BRINCAR EM DIFERENTES LUGARES. EM
SEGUIDA REALIZAREMOS AS ATIVIDADES DA PAGINA 11,12 E 13 DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA
PROFESSORA.

LÍNGUA PORTUGUESA
Habilidades:
➢ Escrita do nome e sobrenomes; Reconhecer e diferenciar as letras do alfabeto em
diferentes portadores textuais; Relacionar grafemas e fonemas formando sílabas;
Copiar textos curtos mantendo suas características;
➢ Livro: Buriti Mais Português
➢ Unidade Eu tenho um nome
➢ Atividades da Página 19.
➢ Com ajuda de um responsável fazer a leitura dos nomes que Mariana está
escrevendo.
➢ Escreva outras palavras que começam pelo mesmo som MA.
➢ Atividades da Página 20, 21 e 22.
➢ Você vai ouvir a leitura que um responsável vai ler de um conto.
➢ Com ajuda do responsável você deverá ler e responder os questionamentos sobre
o conto.
➢
➢ Atividades da Página 27, 28 e 29.
➢ Com ajuda de um responsável Ligar cada personagem ao seu nome. Depois
encontre esses nomes no diagrama abaixo.
➢ Fale em voz alta o nome das frutas depois circule a fruta que começa com o
mesmo nome da palavra Catarina. Escreva o nome dela e logo após escreva o
nome da fruta.
➢ Agora fale em voz alta o nome dos animais, depois ligue cada criança com sua
inicial ao nome do animal correspondente com a mesma inicial.
1-LEIA COM AJUDA DA MAMÃE O TEXTO:

AUTORA: ALDILENE GENEROSO

1. PINTE NO TEXTO TODAS AS VOGAIS DE VERMELHO:
2. PINTE OS ESPAÇOS ENTRE AS PALAVRAS DE AMARELO:

3. QUAL
O
NOME
DA
_______________________________

PERSONAGEM

EM

4. ELA
É
FEITA
DE
____________________________________________________

QUÊ?

5. COMO
QUE
ELA
______________________________________________________
6. ELA
PERTENCE
Á
___________________________________

QUAL

ESTUDO?

É?

PERSONAGEM?

7. CIRCULE A PALAVRA EMILIA E BONECA NO TEXTO:

8. FORME FRASE COM A PALAVRA:

_____________________________________________________________________
9. PINTE AS VOGAIS DA PALAVRA EMÍLIA:

10. RESPONDA DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:

11. OBSERVE O NOME DA PERSONAGEM E RESPONDA:

12. ESCREVA SEU NOME COMPLETO:

MATEMÁTICA
Professora: Patrícia Freitas Adami

Ano: 1º ano

Habilidades: Reconhecimento de números no contexto diário; • Contagem ascendente
e descendente; • Leitura, escrita e comparação de números naturais; • Figuras
geométricas planas: reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas
espaciais.
Livro: Ligamundo Matemática
Unidade Brincar e contar
Atividades da Página 16
Você deverá contar os dedinhos da sua mão levantando um dedinho de cada vez.
Escreva seguindo as setas os numerais correspondente de acordo com a quantidade
de cada um.

Atividades da Página 17.
Registre a quantidade de bexigas na mão de cada criança.
Com ajuda de um responsável leia os questionamentos relacionados e responda as
estimativas.

Atividades da Página 18.
Conte os barquinhos que juliano tem na piscina.
Pinte a quantidades nas cores indicada.
Circule a cor que ele tem maior quantidade.
Conte os barquinhos que Renato tem na piscina.
Pinte a quantidades nas cores indicada.
Circule a cor que ele tem menor quantidade.

Atividades da Página 19,20 e 21.
Trabalhando com a tabela
Observe uma tabela de resultado e preencha de acordo com o voto de cada um a sua
devida quantidade.
Trabalhando o quantitativo de mais e menos.
Resolvendo probleminhas orais e contado objetos e registrando de acordo com a cena.

4-UMA DEZENA CORRESPONDE A 10 UNIDADES.
COMPLETE NO QUADRO ABAIXO ATÉ CHEGAR 10 UNIDADES (1 DEZENA):

5-QUANTAS UNIDADES FALTAM PARA COMPLETA 1 DEZENA? REGISTRE
O NÚMERO:

6-A METADE DE 1 DEZENA É MEIA DEZENA QUE SÃO 5 UNIDADES.
CIRCULE A METADE DOS ELEMENTOS:

7-AGORA VAMOS TRABALHAR COM FIGURAS GEOMÉTRICAS:

EDUCAÇÃO FÍSICA
Corpo Gesto e Movimento

Executar com autonomia movimentos de deslocamento: pular, saltar, dançar, correr, etc.;
(EI02CG03/ES)

TEMA: JOGOS DE PRECISÃO
Apesar de os jogos exigirem diversas habilidades motoras para o seu
desenvolvimento, nesse momento, o objetivo principal é focar na precisão.
Atividade 1

1-Afixe três folhas na parede (elas serão os alvos), deixando o alvo equivalente a
altura da criança.
2-Dobre uma bolinha de papel.
3-Trace uma linha no chão para indicar onde o aluno deve ficar, comece com dois
metros e vá aumentado gradualmente.
4-O aluno deve acertar o alvo

Atividade 2
Chutar a bola em alvos estabelecidos.
O desafio do jogo de precisão com os membros inferiores ,é chutar a bola e tentar
acertar um alvo estabelecido ( um gol, cone, garrafa ou outro). Importante variar o
tamanho do alvo e a distância.

BOA AULA!

