
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO CURI 

AULA SEMANA 11- 1° ANO 

PROF. Gabriela Bartz 

A história dessa semana é do livro Maria- vai- com- as- outras 

https://www.youtube.com/watch?v=YnA6b2bV5i8 

 

Muito bem... Depois de ouvir a historinha, vamos conversar sobre ela? 

1. como se chamava a Ovelhinha da nossa história?  

2. Por que chamavam ela de ‘Vai com as outras”? 

3. Ela seguia sempre as amigas, mas por que no final ela não pulou como as outras? 

 

Tu conheces alguma Maria?  

1.Então vou te desafiar a mandar no nosso grupo uma foto 

com alguma pessoa que se chame Maria. Mas antes disso, a 

professora quer que tu escrevas um cartaz com o nome 

MARIA pra aparecer na foto. 

Maria começa com a letrinha M que estamos estudando, 

assim como Moisés, Mário, Milene, Melissa e muitos outros. 
Esses nomes de pessoas são chamados de nomes próprios... 

2. Agora, com a ajuda de algum adulto, a prof quer que tu 

escrevas 3 nomes de pessoas que comecem com M. Não 

esquece de tirar foto e mandar pra mim tá? 

3. No livro de grafismo: 

Vamos fazer a página 66 onde tem vários nomes próprios. 



Desafio da semana!!! 
A profe quer ver se vocês já sabem as famílias que 
estudamos... 

Manda um vídeo falando a família do M e do L... 
Vamos lembrar? 
M+ A= MA      M+E= ME     M+ I= MI      M+ O= MO       M+ U= MU 
L+A= LA             L+E=LE          L+I=LI             L+O=LO             L+U= LU  

Vou esperar teu vídeo!!! 
 

 



 

 



 



MATEMÁTICA 

 



 



CIÊNCIAS 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

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.  

 

 Vamos confeccionar um vai e vem. Pegue dois litros pets e dois 

barbantes de tamanhos iguais. Próximo ao bico, uns 30 cm por aí 

você corta o litro e encaixa uma peça na outra de modo que fique 

como na figura, coloque os barbantes e é só brincar. Abra os 

barbantes que o litro irá correr e fazer o vai e volta.   

 

 

Ok!!! Quero ver o Resultado através do nosso grupo de watss. 
 

 

 



Atividade de Artes 1º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 

 

Depois de brincar e cantar a musiquinha, vamos fazer uma linda aranha com o 
carimbo das mãozinhas. 

 

 

 

 

 

 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe 

cozinhar. Pique a cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, 

coloque a cebola picada para refogar. Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, 

escorra a água e esmague-as em um prato fundo com um garfo. Não use outro utensílio 

para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e 

verifique o tempero. Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil 

de modelar, acrescente a farinha de trigo. Coloque um pouco de massa na forma ou 

forminha descartável de muffin. Forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 

minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver dourado e firme e, depois de 

espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e deve ser retirado do forno. 

(Caso você não tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode usar forma 

de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde 

apresenta os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os 

passos é destacado o planejamento do uso do tempo para dar à alimentação o 

espaço que ela merece. Faça da preparação de refeições e do ato de comer 

momentos privilegiados de convivência e prazer. Refeições compartilhadas 

feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer 

laços entre pessoas que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 

 




