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HISTÓRIA: A história do leão que não sabia escrever. 

  https://www.youtube.com/watch?v=6W8rTPfR_D8 

Na historinha que vimos, o leão tem um grande problema: ele não sabe escrever... e para mandar uma 

carta para a sua amada ele precisava da ajuda de outros animais. 

                         Vamos escrever o nome dos animais? 

 

                             

 

_________________________________                         _________________________________ 

 

 



Conversando sobre a história: 

1. Por que os animais escreviam coisas diferentes do que o leão queria dizer para a leoa? 

2. Como a leoa descobriu que o leão gostava tanto dela? 

3. Quem foi o primeiro animal que ajudou o leão a escrever a carta? 

4. O que será que teria acontecido se ele tivesse enviado a carta a leoa? 

5. Tu já escrevestes uma carta? Se sim, para quem? 

6. Se nunca escreveu, pergunta para alguém da tua casa, que já tenha escrito, como se faz: 

 

Vamos fazer uma carta? 

Com a ajuda da mamãe ou de algum familiar, faz um desenho bem bonito ou escreve alguma coisa que 

queira. Depois vamos fazer um envelope da forma correta. 

Coloque a carta dentro do envelope e guarde para entregar para a prof na volta às aulas... 

Podes usar qualquer papel que tiver em casa, até mesmo folhas de revista ou jornal. 

                                                Quero ver fotinhos viu?? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



GRAFISMO (LIVRO LILÁS): 

Fonema N maiúsculo cursivo. 

 Página: 68 

 

MATEMÁTICA (LIVRO VERDE): 

II- Fazendo contas de diminuir. 

 páginas: 61 a 68 

 

CIÊNCIAS (LIVRO AZUL): 

Aula 10- Como uso meu corpo.  

Página: 17 

Explore e explique como nosso corpo é importante e como precisamos cuidar dele para vivermos melhor. 

Conversem sobre as coisas que fazemos ao longo do dia e como o nosso corpo se comporta em cada 

atividade dessas.  

Na atividade, o aluno irá circular aquilo que ele gosta de fazer! 

 

Aula 11- Alimentação 

Página: 18 

Fale para o seu filho como é importante a nossa alimentação. Como as principais refeições do dia são 

necessárias para crescermos fortes e saudáveis. 

Devemos sempre mostrar que há alguns alimentos que tem refeição correta para serem ingeridos, por 

exemplo, não devemos comer guloseimas (balas, chicletes, chocolates...) no café a manhã. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades de educação Física 

Alongamento 

 Vamos começar nossa aula com nosso alongamento. 

*Primeiro leve os dois braços para cima segure, conte até 15 e solte.  
*Leve os dois braços a frente do corpo conte até 15 e solte. 
*Coloque os dos braços para trás conte até 15 e solte. 
*Coloque a mão na cintura e faça movimentos de giros, para aquecer quadril. 
*Abra as perninhas em formato de v, abaixe até tocar no pé direito conte até 15, depois vá 
até o pé esquerdo e conte até 15 novamente, levante.... 
*Façam 15 polichinelos. 
* Façam uma corridinha contando até 20.  

 A brincadeira de hoje é Elefantinho colorido:  
*A Brincadeira consiste em achar as cores... Podemos brincar com os pais ou irmãos, um 
dos irmãos ou pais vai dizer “elefantinho 1,2,3 e escolher uma cor...tipo vermelho” a criança 
deverá procurar a cor e tocar nela e a brincadeira vai continuando ate cansar. 
 

 Vamos pegar uma bola, pode ser de futebol, vôlei a bola que você tiver em casa. Vá ate um 

lugar livre jogue a bola e corra atrás da mesma até você conseguir para lá, em seguida tente 
mante lá em seu poder sem que ela escape do pé e ande por este local, chute a e tente 
pegar ela novamente, chute a bola contra uma parede e tente fazer ela parar. 

 Faça duas bolinha de meia ou se tiver bolinha pequena de borracha pode ser, peça ajuda 

para um irmão se não tiver irmão peça ajuda para o pai ou a mãe. 
*A atividade vai consistir em... pegue as duas bolinhas cada um de vocês ficará com uma 
bolinha, vocês irão fazer uma troca de bolas entre vocês chutando as, pode ser durante 10 
minutos. 

 Pegue uma bolinha de tênis ou pingue pongue, e uma vrinha. 
*jogue a bolinha no chão ela vai saltar quando ela chegar próximo de vocês, vocês terão que 
acertar ela com a varinha. Faça ate acertar ou durante uns 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE ARTE 1 ANO 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
 

VAMOS RELEMBRAR UMA BRINCADEIRA ANTIGA. QUEM SABE SOLTAR PIPA? 
VAMOS FAZER UMA OBRA DE OBRA DE ARTE. 

MANDAREI NO GRUPO DO WHATSAAP OUTROS MODELOS DA OBRA. 
 

PINTE OS BONECOS E OS QUADRADOS, DEPOIS RECORTE E SIGA O PASSO A PASSO PARA 
FAZER AS PIPAS. FAÇA PELO MENOS 3 PIPAS E 2 BONECOS. MONTE A SUA OBRA NA ULTIMA 
FOLHA. USE A SUA IMAGINAÇÃO O TODO O MATERIAL QUE TIVER EM CASA. 
 

 
 

 



 

 
 



  

  

  



 

 
 

 

 



Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e misture bem. Pegue uma 

concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em fogo médio. Espalhe virando a frigideira para que 

fique uma massa fina. Quando um lado estiver dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango desfiado, carne moída ou ovos 

mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu teor e qualidade de 

proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. As fibras ajudam no funcionamento do 

intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), reduzem a absorção de açúcar e gordura no sangue, entre outros 

benefícios. Acrescente em sua alimentação aos poucos a aveia; pode ser acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e 

preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 

 




