
1º ANO – PROFESSORA GABRIELA 

 

Sugestões de palavras para o ditado: 

*Peço para quem for ditar, mostrar bem o som da letra l, para enfatizar 

qual letra que estamos trabalhando. 

LUA                       ELA AI                       AU 

LIA ELE                             EU                      IAI 

LEU                       ULA                            UAI                     QUE 

 

Sugestões de numerais para o ditado: 

Começar por números pequenos, usando apenas uma unidade, ex: 

2,5,6,3... 

Depois números maiores apenas até 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



Essa atividade é uma sugestão para as crianças começarem a entender a 

adição. As mãozinhas podem ser feitas com qualquer papel, até mesmo 

folhas de jornal ou encarte de mercados.  

Desenhe a mão do seu filho e peça pra ele mesmo recortar. Depois pode 

colar apenas a parte onde fica a palma da mão, ou se preferir, poderá 

deixar toda a mãozinha sem colar. Apenas dobrando os dedinhos... 

Lembrando: utilizem números até 5 em cada numeral, para que cada 

mão possa colocar a quantia de dedos do cálculo: 
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PINTAR, RECORTAR E COLAR NA ORDEM NUMÉRICA. 

 



Educação Física Professora Taís 

 

Representando: Hoje vamos fazer atividade de representações. Escolha um personagem 

que a criança mais goste e peça para que ela conte uma história interpretando o 

personagem. 

Jogo de Mimicas: Coloque a família na sala ou cozinha e divida em dois grupos exemplo se 

a família são 4 pessoas...2 pessoas em cada grupo....tira par ou ímpar para saber que grupo 

começa a brincadeira. 

  Faça alguns papeis com os temas que deverão ser abordados, pode ser música, filme, 

personagem de desenho o que acharem que vai ficar legal. 

Depois de saber que grupo começa e que tema foi escolhido, o primeiro a ir fazer a mimica 

deve somente ele pensar no personagem e fazer características do que foi pedido....Ganha 

a equipe que conseguir acertar. A cada acerto a equipe contabiliza 1 ponto. Vence a equipe 

que tiver mais pontos..... 

Elefantinho Colorido: peça para criança achar as cores que estão nos cômodos da casa. 

Exemplo: Elefante colorido ache a cor azul na toalha.... 

Elefante colorido ache a cor verde na sala.... 

E assim sucessivamente... 

Quebra Cabeça: Escolha uma imagem pode ser de caixa de brinquedo, lojas... Cole em uma 

superfície mais firme, pode ser tampa de caixa de sapato. Peça para a criança colar a 

imagem nesta superfície e depois recortar do gosto dela. Logo ele ter um Quebra cabeça 

novo.  

 

 




