
Goiânia, 18 de maio de 2020. 

 

Professora: Luiza Gomes         Série: 1º Ano B 

 

É um gesto de amor. 

   Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. Imprima a 

atividade para realizá-la.   

 

ROTEIROS DA SEMANA DE 18 A 22/05 

 

 ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – Segunda-feira (18/05) 

 Atividade na folha.  

 Apresentação da família silábica do Ce e Ci. 

No vídeo aula de hoje trabalhamos a história “A Cigarra e a formiga” e 

aprendemos a família silábica do Ce e Ci. 

 ATIVIDADE DE ARTE - Segunda-feira (18/05) 

 Módulo de Arte págs. 32 a 36. Título: A natureza como inspiração. 

 ATIVIDADE DE PORTUGUÊS - Terça-feira (19/05) 

 Atividade na folha de fixação da letra ce e ci. 

 ATIVIDADE DE HISTÓRIA - Terça-feira (19/05) 

 Módulo 1 (roxo) revisão de conteúdo 51 e 52. 

 

ATIVIDADE DE INGLÊS- Terça-feira (19/05) - aula online, organizar o livro e 

estojo.  



 

 ATIVIDADE DE GEOGRAFIA - Quarta-feira (20/05) 

 Aula online. Essa atividade será iniciada na aula on-line, não se esqueça do 

estojo com lápis apontado, borracha e lápis de cor. 

 Módulo 1 (amarelo) págs. 250 a 251. Título: Lugar de Brincadeira. 

 Atividade de fixação na folha.  

 ATIVIDADE DE MATEMÁTICA - Quarta-feira (20/05) 

 Módulo 1 (roxo) págs. 21 a 25.  

 ATIVIDADE DE PORTUGUÊS - Quinta-feira (21/05) 

 Aula online. Essa atividade será iniciada na aula on-line, não se esqueça do 

estojo com lápis apontado, borracha e lápis de cor. 

 Ditado relâmpago na folha. 

 Atividade de Produção de texto na folha. 

ATIVIDADE DE OPEE - Quinta-feira (21/05) 

 Livro de OPEE págs.18 a 20. Título: História “OS três Porquinhos” 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS - Sexta-feira (22/05) 

 Módulo 1 (roxo) págs. 40 a 43. Revisão: As coisas ao meu redor. 

ATIVIDADE DE ARTE - Sexta -feira (22/05) 

 Módulo de Arte págs. 40 a 43. 

 Fazer a leitura com a criança das págs. 40 a 42. 

 Copiar no caderno de Português e responder as perguntas da questão 1 da 

p. 43. Da letra A até a letra D. (Com letra cursiva) 

 Obs. Não esqueça de escrever o cabeçalho. Veja o exemplo: 



 Escola Monteiro Lobato. 
 X 

 Goiânia, 21 de maio de 2020. 
 X 

 Aluno (a) –  
X 


