
 
 

                        

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O 1º ANO 
Estudante, utilizando folhas de caderno, coloque seu nome, data e realize as atividades apresentadas. Essas 
folhas deverão ser entregues à escola, em data a ser definida, para que o professor faça a correção. 

 1ª semana 2ª semana 

 
 
Segunda 

1- Escreva uma lista com nome de quatro frutas 
que você goste; 
 
2 - Procure embalagens em sua casa de cinco 
produtos. Agora, escreva em ordem alfabética o 
nome desses produtos. 

1- Peça para um familiar ditar letras do alfabeto: 
B- M- O- Q- V- X- W- T- A- L- para você 
escrever e depois verificar se acertou. Agora 
um familiar irá escolher 3 objetos ou alimentos 
que há em sua casa e você deverá escrever 
seus nomes. Pense nos sons e nas letras; 
 
2- Com um familiar, leia um livro ou notícia. 
Depois relate o que mais chamou sua atenção. 

 
 
Terça  

1- Peça para um familiar contar uma história 
que gostava quando pequeno – Agora invente 
um título para a história, escreva com ajuda 
esse título, depois faça um desenho para 
ilustrar; 
 
2- Faça uma pesquisa: escreva o nome e a 
idade de cada pessoa da sua casa. 

1- Vamos compartilhar histórias? Grave um 
vídeo ou áudio de uma história que você sabe 
contar e envie por WhatsApp para alguém que 
gosta muito. Peça para um familiar auxiliar; 
 
2- A rua é um lugar público que pertence a 
todos. Peça para a pessoa responsável 
escrever com você o nome da rua onde fica sua 
casa, agora faça um desenho da sua rua. 

 
 
 
 
Quarta 

1- Utilize grãos de milho ou feijão para contar e 
formar grupos com: 8 unidades; 22; 15; 19; 28. 
Registre os números e suas quantidades 
correspondentes; 
 
2- Escolha algumas embalagens recicláveis 
limpas (caixas, tampas, potes ou outros). Peça 
ajuda de um familiar e construa algo bem 
divertido (exemplo: carrinho ou casa ou 
brinquedo ou robô ou animais etc.). Agora é só 
brincar! Lembre-se de fazer um desenho ou 
tirar uma foto. 

1- O que você mais sente falta da escola? 
Grave uma mensagem e compartilhe com seus 
professores e escola. Eles ficarão muito felizes 
em ouvir sua voz; 
 
2- Leia com um familiar uma receita. Observe o 
título, os ingredientes e o modo de fazer. Agora, 
vocês podem fazer essa receita juntos e tirar 
uma linda foto. Depois, copie a receita em uma 
folha. 
 

 
 
Quinta 

1- Brinque com seu familiar de algum jogo ou 
brincadeira bem divertida; 
 
2- Faça um desenho de um dos cômodos de 
sua casa. Observe todos os detalhes antes de 
desenhar, depois escreva que parte da casa 
desenhou. 

1- - Brinque com seu familiar de algum jogo ou 
brincadeira bem divertida; 
 
2- Observe em sua casa os diferentes objetos. 
Desenhe 3 objetos que tenham o formato de 
um quadrado e escreva o nome desses objetos. 
 

 
 
 
Sexta 

1- Há números em todos os lugares. Procure 
nos sapatos dos seus familiares a numeração; 
depois, verifique o número de sua casa; 4 
números que aparecem em embalagens.  
Copie todos esses números; 
 
2- Agora, vamos ver quem é o mais alto da sua 
casa. Com uma linha ou barbante, peça para 
um familiar medir e cortar o equivalente à altura 
de cada um. Depois, compare os tamanhos e 
escreve o nome da pessoa mais alta e a mais 
baixa. 

1- Cante uma canção que saiba de memória 
junto com um familiar. Depois, escreva um 
trecho dessa canção (pelo menos 3 linhas); 
 
2 - Hoje você tem uma missão muito 
importante! Faça uma vistoria em todas as 
partes de sua casa. Ao encontrar objetos com 
água parada, elimine rapidamente, pois só 
assim podemos acabar com o mosquito da 
DENGUE! Faça um desenho ou tire uma foto.  
 

 


