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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Minha idade Dados pessoais Amarelinha Atividade Física

O adulto deve 

realizar a leitura do 

livro: “A casinha 

amarela” de Keyla

Ferrari.

Disponível em:

https://www.espacoed

ucar.net/2010/02/muit

os-livros-infantis-

para-baixar.html

ANEXO 1 

Circular com lápis 

ou caneta as duas 

mãos, numa folha.

Em seguida pintar a 

quantidade de 

dedos que 

representam sua 

idade.

Com o auxílio de um 

adulto, construir 

uma tabela no 

caderno para 

preencher com 

dados pessoais. 

Responder:
- Meu nome:

- Idade:

- Dia e mês de 

nascimento:

- Número de irmãos:

- Número da minha 

casa:

- Número de pessoas 

que moram comigo:

- Número do meu 

sapato:

O responsável deve 

riscar no chão a 

amarelinha e a 

criança deve 

preencher com os 

números.

Em seguida brincar.

Outra opção é fazer a 

amarelinha com folhas de 

papel, cada quadrado é uma 

folha. E assim pode montá-la 

dentro de casa.

Pegar um balde e 

fazer bolinhas de 

papel ou meia. 

Colocar o balde na 

área externa ou em 

um cômodo de 

forma que a criança 

fique numa 

distância 

desafiadora para 

tentar jogar a 

bolinha dentro do 

balde. Marcar a 

pontuação e somar 

ao final para ter um 

ganhador.

DICA DE HOJE – 1º ANO

30/03 – SEGUNDA-FEIRA 

https://www.espacoeducar.net/2010/02/muitos-livros-infantis-para-baixar.html


ANEXO 1 





















Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Alfabeto Letras de palito Filme Brincar

O responsável deve 

realizar a leitura do 

conto: “João e 

Maria.

Disponível em:

Livro texto 

Ler e Escrever 

pág. 61 - 64 

ANEXO 2

Um adulto deve 

escrever numa folha o 

alfabeto com letra 

maiúscula BASTÃO.

A criança deverá fazer 

uma lista de nomes de 

7 familiares 

consultando o alfabeto 

quando necessário.

Disponibilizar para a 

criança vários

palitos de sorvete 

(ou palitos de 

fósforo, pedaços de 

papel ou outro 

objeto pequeno).

O adulto dita uma 

letra e a criança 

deve montar a letra 

com o objeto.

Junto com a família

assistir um dos 

filmes indicados: 

“DIVERTIDA 

MENTE”; 

“MEU MALVADO 

FAVORITO 3” ou 

“OS INCRÍVEIS” e 

ao final 

conversarem sobre 

qual parte mais 

gostaram.

Brincar livremente.

DICA DE HOJE – 1º ANO

31/03 – TERÇA-FEIRA 



ANEXO 2 

















Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Dobradura Contando Ajudar Atividade Física

O responsável deve 

realizar a leitura do 

livro: “O caracol 

viajante” de Sonia 

Junqueira.

Disponível em:

https://www.coletivolei

tor.com.br/criancas-

em-casa-o-que-fazer/

ANEXO 3

Um adulto deve fazer 

junto com a criança a 

dobradura de sapo 

indicada abaixo. 

Depois de pronto 

contar quantos pulos o 

sapo dá pela casa: da 

sala até o quarto; do 

banheiro até a cozinha, 

etc.

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Y-muMqUw1HI

ANEXO 4

Disponibilizar grãos de 

feijão para a criança.

O adulto deve escrever 

os números de 0 a 10, 

um em cada folha e 

embaralhar. A criança 

pega um número de 

cada vez e coloca 

feijões em cima da 

folha de acordo com o 

número que se pede. 

Ajudar nas tarefas 

de casa: organizar o 

quarto.

Guardar bichinhos 

de pelúcia ou outro 

brinquedo numa 

caixa com o pé. O 

adulto deve auxiliar 

sempre!

https://www.youtube.c

om/watch?v=ruqAOjx

hNcU
A partir dos 25 segundos

DICA DE HOJE – 1º ANO

01/04 – QUARTA-FEIRA 

https://www.coletivoleitor.com.br/criancas-em-casa-o-que-fazer/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-muMqUw1HI
https://www.youtube.com/watch?v=ruqAOjxhNcU


ANEXO 3 
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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Teatro Brincadeira Letras Brincar

O responsável deve 

realizar a leitura da 

fábula: “O ratinho, o 

gato e o galo” de 

Monteiro Lobato.

ANEXO 5

(Livro texto – Ler e 

Escrever, pág.137)

Após a leitura da

fábula, conversar 

sobre a moral da 

história, distribuir 

os personagens e 

fazer um teatro para 

representar o que 

leram.

Capriche!

Um adulto deve 

ensinar à criança 

uma brincadeira de 

quando era criança 

e brincarem juntos.

Exemplos: corre-

cotia, dança da 

cadeira, passa-anel, 

vivo ou morto, etc.

O adulto deve falar 

uma letra do 

alfabeto e a criança 

deve falar qualquer 

palavra que inicia 

com esta letra. E 

assim 

sucessivamente. Se 

houver mais 

participantes é 

possível marcar 

pontos e ter um 

vencedor.

Brincar livremente.

DICA DE HOJE – 1º ANO

02/04 – QUINTA-FEIRA 



ANEXO 5 



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5

Leitura Minha rua Lista de palavras Caça ao tesouro Atividade Física

O responsável deve 

realizar a leitura do 

livro: “A rua do 

Marcelo” de Ruth 

Rocha.

Disponível em:
https://pt.slideshare.net/Gilc

eSousa/a-rua-do-marcelo-

ruth-rocha-editora-

salamandra?qid=cb8017dd-

7629-484c-ab4c-

3ddb26de22c4&v=&b=&fro

m_search=10

Faça um lindo 

desenho para 

representar como é 

sua rua.

Escrever uma lista 

de coisas que tem 

na sua rua, 

relembrando o livro 

que foi lido hoje!

O adulto deve 

esconder um objeto 

secreto e escrever 

algumas pistas.

Depois juntamente 

com a criança ler as 

pistas e instigá-la a 

encontrar o 

“tesouro”.

Um adulto deve 

organizar um 

circuito com objetos 

da casa para 

percorrerem.

Começo do vídeo:
https://www.youtube.co

m/watch?v=ruqAOjxhNc

U

DICA DE HOJE – 1º ANO

03/04 – SEXTA-FEIRA  

https://pt.slideshare.net/GilceSousa/a-rua-do-marcelo-ruth-rocha-editora-salamandra?qid=cb8017dd-7629-484c-ab4c-3ddb26de22c4&v=&b=&from_search=10
https://www.youtube.com/watch?v=ruqAOjxhNcU


BOA SEMANA!

EQUIPE DE FORMAÇÃO CONTINUADA – SME UBATUBA


