
EMEF SÃO JOÃO
1° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____

  Orientações: 

* Faça com atenção;

*Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno 

EDUCAÇÃO FÍSICA

Prof. Elvis Marvila Neto      

TEMA: JOGOS E BRINCADEIRAS POPULARES

Habilidade: EF12EF01-01/ES 

A  intenção  principal  dessa  atividade  é  propor  um  desafio  para  o  aluno  e  levá-lo,  por  meio  da
colaboração  individual  ou  conjunta,  a  solucionar  o  problema  usando  suas  habilidades  de
concentração e coordenação motora na atividade proposta.

1) ATIVIDADE

Separe duas garrafas (uma maior outra menor), corte uma tira de barbante de aproximadamente de 80 cm e
amarre na caneta, em seguida deverá colocar a caneta dentro das garrafas segurando o barbante.

2) Qual as habilidades a ser trabalhada essa atividade:

(   )  Força e flexibilidade                       (   )  Concentração e coordenação motora

(   )  Ritmo e agilidade                    (   )  Velocidade e força



LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações: 
 Qualquer dúvida entre em contado com a professora.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Leitura e identificação de semelhanças e diferenças gráficas das letras;

 Escrita de nomes com correspondência com a primeira letra;

 Leitura, compreensão e representação;

 Leitura dos nomes dos animais em ordem alfabética;

 Análise estrutural dos nomes;

 Escrita dos nomes dos animais, tendo como suporte para escrita;

 Leitura com compreensão do texto Parece... mas não É.

Solicite a ajuda de um responsável para realizar as atividades.

ATIVIDADES (31/05/2021)

Abra o livro e vamos responder as atividades das páginas 54.

Atividades 1, 2 e 3.

Abra o livro e vamos responder as atividades das páginas 55 e 56.

Atividades 1, 2 e 3.

ATIVIDADES (01/06/2021)

Na página 57 e 58 você irá realizar as atividades 1, 2 e 3.

ATIVIDADES (02/06/2021)

Abra o livro na página 59 e 60 e realize as atividades 1, 2 e 3.

ATIVIDADES (03/06/2021)

As atividades de hoje serão realizadas nas páginas 61 e 62.

Nas páginas 63 e 64 realize as atividades 1, 2 e 3.















   

     





CIÊNCIAS



GEOGRAFIA



HISTÓRIA


	TEMA: JOGOS E BRINCADEIRAS POPULARES

