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EMEF “Nova Esperança” 

7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): _Turma: 1º ano 

 

Matemática 

Professora: Patrícia Freitas Adami 

1º ano EF 

Livro: Ligamundo Matemática 

OUVIR, FALA, LER E ESCREVER NÚMEROS /FIGURAS GEOMÉTRICAS/COMPARAR 

COMPRIMENTOS 

Atividades das Páginas 52, 53 e 54: 

Construir tabela de acordo com as informações do livro sobre os aniversariantes. 

Pintar a tabela anterior de acordo com a legenda indicada. 

Responda os questionamentos com ajuda de um adulto. 

Conte e escreva números de meninos e meninas. 

Com dados da nossa escola sobre os aniversariantes da nossa turma você ira construir a 

nossa tabela e nosso gráfico seguindo as orientações do livro. 

 
Atividades das Páginas 58 e 59: 

Agora com auxílio de um adulto você irá completar uma tabela relacionada a reciclagem 

numerando a quantidade semanal. 

Pintando no gráfico a quantidade por dia de acordo com a tabela anterior. 

Responda os questionamentos relacionados ao gráficos com auxílio de um adulto e faça o seu 

registro. 

 
. Atividades das Páginas 64,65 e 66: 

Trabalhando com figuras geométricas de acordo com a quantidade na figura ilustrada do 

caminhão. Pintando as figuras geométricas de acordo com a legenda indicada na página. 

Sequenciando figuras geométricas de acordo com as indicações e regras de cada 

sequenciação. 

Observação de uma sequenciação de figuras e cores de um tapete. Identificando a regra e o 

padrão. 

Criação do seu próprio tapete com sequenciação de três cores de sua preferencia seguindo a 

regras. 

Atividades das Páginas 72,73 e 74: 

Trabalhando Medidas de comprimento curto, comprido, alto e baixo. 

Com auxílio de um adulto responda os questionamentos relacionados a medida de 

comprimento. 

Comparando alturas baixa e alta relacione de acordo com as figura e ilustrações. 
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EMEF “Nova Esperança” 

7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): _Turma: 1º ano 

 

Língua Portuguesa 

Professora: Patrícia Freitas Adami 

1º ano EF 

Livro: Buriti Mais Português 

Unidade “Eu brinco” e “Eu Imagino um Castelo” 

Atividades das Páginas 43, 44, 45 e 46 

Leia o texto com auxílio de um adulto “Conversa sem Saída”. 

Faça a ilustração de acordo com sua compreensão e interpretação. 

Identifique no texto as personagens da história. 

Pinte a personagem que era distraída respeitando espações e limites de pintura. 

Escreva com auxílio de um adulto os produtos que avó pediu para comprar. 

Circule a imagem que avó descreve como tostão. 

Recorte balões da página 187 para complementar a página 46 de acordo com a fala do neto. 

 
Atividades das Páginas 47 e 48. 

Leia a parlenda com auxílio de um adulto “Suco gelado” 

Complete o alfabeto com as letras que estão faltando e leia. 

Escrita direcionada de acordo com a letra indicada M e P. 

Marque as brincadeiras que um adulto vai ditar: Alerta, Queimada, cabra-cega, Passar anel e 

pega-pega. 

Leitura com auxílio de um adulto de um trava língua. 

Completando o texto com palavras com trava língua. 

 
Atividades das Páginas 50 e 51. 

Formando novas palavras de acordo com as palavras indicadas trocando a posição das letras. 

Escrita direcionada de acordo com as figuras ilustradas. 

Escrita do texto Suco gelado cópia da atividade anterior. 

 
Atividades das Páginas 56, 57,58 e 59. 

Leitura e interpretação da parlenda popular “A bruxa” com auxílio de um adulto. 

Invente novas rimas para complementar a parlenda. 

Tente memorizar a parlenda “A bruxa” 

Escreva nome de outras parlendas que você conhece com auxílio de um adulto. 

Identificando a silaba final da palavra e nomeando figuras. 

Circulando silabas que repetem nas palavras. 

Completando as lacunas de acordo com a fruta e sua origem. 
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EMEF Nova Esperança 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Professora: Patrícia Freitas Adami Ano:1º ano 

Habilidades: 

➢ Escrita do nome e sobrenomes; Reconhecer e diferenciar as letras do alfabeto em dife- 

rentes portadores textuais; Relacionar grafemas e fonemas formando sílabas; Copiar 

textos curtos mantendo suas características; Ordem alfabética das palavras; recitar par- 

lendas e escrita direcionada. 

 

1- LEIA COM AJUDA DE UM ADULTO A MUSICA CAPELINHA DE MELÃO 
 

2- CIRCULE NA MÚSICA AS PALAVRAS E LEIA: 

 
 
 

3- ESCREVA OS NOMES DAS FIGURAS: 
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4- LEIA A MÚSICA COM AJUDA DE UM ADULTO: 
 

5- COLOCA A FRASE EM ORDEM: 

 
 
 
 
 
 
 

- 

6- COLOQUE EM ORDEM ALFABÉTICA: 

 
7- MARQUE A SILABA INICIAL DA FIGURA: 



1° ANO – SEMANA 7 – ANO: 2021 – 5 
 

 
 

EMEF Nova Esperança 
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; Trabalhando dúzia, dezena 

e números pares, 
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(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do 

corpo humano e explicar suas funções. 

 

ALUNO(A): 1 ° ANO 
 

 
TEMA DA AULA:PARTES DO CORPO 

 

 



1° ANO – SEMANA 7 – ANO: 2021 – 8 
 

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. 

 
 

 

ALUNO(A): SÉRIE:1º ANO 

TEMA: MINHA HISTÓRIA 

 

Tema: Família 
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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. 

 
 

ALUNO(A): SÉRIE:1ºANO 

 

 

TEMA: BAIRRO 
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EMEF “ NOVA ESPERANÇA” 

ALUNO(a): TURMA: 1 ANO 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: INGLÊS 

Objetivos de aprendizagem: Inserir vocábulos da Língua Inglesa ao universo linguístico do 

aluno e trabalhar a coordenação motora. 

1) ESCREVA CADA NOME DE PET ( ANIMAL) EM SUA RESPECTIVA IMAGEM: 

 

2) RESPONDA AS QUESTÕES: 
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Corpo Gesto e Movimento 

Executar com autonomia movimentos de deslocamento: pular, saltar, dançar, correr, etc.; 

(EI02CG03/ES) 

 

 

EMEF “Nova Esperança” 

7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): _Turma: 1º ano 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 
Atividade 1: Boca de Forno. 

1- Jeito de Brincar: Podem brincar em dupla ou grupo. 

Uma pessoa é escolhida para ser o rei. Ela dará ordens para que o resto do grupo cumpra. 

O rei diz: "Boca de forno." 

O grupo responde: "Forno." 

O rei: "Tirando bolo?" 

O grupo: "Bolo." 

O rei: "Quando eu mandar..." 

O grupo: "Vou." 

O líder: "E se não for?" 

O grupo: "Não ganha." 

O líder: "Senhor rei mandou trazer três pedrinhas (ou qualquer outra coisa)." 

A criança corre para buscar o que foi pedido e retorna o mais rápido possível com o produto. Quem 

chegar primeiro ganha e tem o direito de ser o rei na próxima rodada. 

O grau de dificuldade vai aumentando conforme as tarefas vão sendo cumpridas. 

O vídeo a seguir mostra algumas sugestões de como brincar de boca de forno: 

Clique no link e assista: 

https://www.youtube.com/watch?v=aeSSgXbJsbA 

 

Atividade 2: Batata Quente 

Material: bola de borracha ou outro objeto que possa ser manuseado com facilidade. 

Execução: 

Essa atividade deve ser feita com três ou mais pessoas, então pode chamar a mamãe, irmãos, papai, 

vovó, primos, ou quem estiver em casa com você. 

Deve-se formar um círculo, enquanto o aluno ficará de costas para esse círculo, de olhos fechados e é 

ele quem vai dar o comando: Queimou! 

Os demais participantes precisam passara bola (ou objeto escolhido) de mão em mão, um ao outro ao 

mesmo tempo que cantam uma canção: batata quente, quente, quente, quente... quando o aluno de fora 

disser: queimou! O participante que fica com o objeto troca de lugar com ele e passa a dar o comando. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeSSgXbJsbA
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EMEF “NOVA ESPERANÇA”  
 1º ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 
   A construção de brinquedos com uso de sucata favorece a conscientização, a pesquisa, a       
construção, a criatividade, a imaginação e a viabilidade. A criação de um brinquedo a partir 
de sucata leva à aprendizagem, conhecimento, troca de interações sociais, alegria, respeito mútuo e 
cooperação. 

Vamos realizar esta atividade de ARTE com base nesta frase: 

MEU AMIGO ROBÔ 

 

Vamos construir um robô com material reciclável que temos em casa, tipo: 

• Embalagens de iogurte  

• Caixa sapato 

• Rolinhos de papel higiênico 

• Caixa sabonete 

• Garrafas pet 

• Tampinhas diversas 

• Caixa leite 

• Papel diversos, etc.. 

 

Basta ter muita criatividade e imaginação! 

Façam devagar, com bastante capricho!! 

 

Alguns Exemplos: 

   

   
 

 
 
 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS, UTILIZANDO A MATERIALIDADE E  

A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR A SUSTENTABILIDADE, REAPROVEITANDO MATERIAIS 
RECICLAVEIS. 

Habilidades: EF69AR06-ES 


