
 

 

PLANO  DE  ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)  

TURMA: 1º ANO   PROFESSORA:THAYNÁ PAPINI 

   
 SEGUNDA – FEIRA 

 
TERÇA-FEIRA 

 
QUARTA-FEIRA 

 
QUINTA-FEIRA 

 
SEXTA-FEIRA 
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Atividades da apostila: 
(Apostila comprada na 
papelaria) 

- Realizar atividade da 

apostila disponível na página 
11 

- Reescrever as palavras 

encontradas na pipoca 
(verso da folha). Sei que 
você fará tudo muito bem 
feito e com um colorido 
maravilhoso 
 
Link On-line: 
- Realizar atividade: digite a 
letra correta 
https://www.digipuzzle.net/di
gipuzzle/kids/puzzles/linkpuz
zle_alphabet_pt.htm?langua
ge=portuguese&linkback=../.
./../pt/jogoseducativos/alfabe
to/index.htm 

Atividades da apostila: 
(Apostila comprada na 
papelaria) 

- Realizar atividade da 

página 12. Peça para sua 
mamãe ler o texto. Depois 
converse com ela sobre o 
que entendeu.  
Após a leitura do texto e 
realização da atividade 
proposta na página, escrever 
as palavras pintadas no 
verso da atividade. Faça tudo 
com muito capricho! 
 
Link On-line: 
- Realizar atividade: Formar 
Palavras. 
https://www.sol.eti.br/a/alfab
etizacao/forme_a_palavra.ph
p 
 

Atividades da apostila: 
(Apostila comprada na 
papelaria) 
 

- Realizar atividade da 

página 13. Capriche no 
colorido! 
 
 

Atividades da apostila: 
(Apostila comprada na 
papelaria) 

- Peça para sua mamãe ler o 

texto da página 14. 
- Use o alfabeto móvel para 
formar 5 palavras com a letra 
M, e não se esqueça de 
registrá-las no verso da 
atividade com aquela letra 
linda que só você sabe fazer. 
 
Link On-line: 
- Realizar atividade: 
Sequencia de letras 
https://www.digipuzzle.net/mi
nigames/rows/character_row
s.htm?language=portuguese
&linkback=../../pt/jogoseduca
tivos/index.htm 

Atividades da apostila: 
(Apostila comprada na 
papelaria) 

- Realizar atividade da 

página 15. 
Oba! Não poderia faltar o 
caça-palavras! 
 
Link On-line: 
- Realizar atividade: Duelo 
das letras 
https://www.digipuzzle.net/di
gipuzzle/kids/puzzles/letterb
attle_pt.htm?language=portu
guese&linkback=../../../pt/jog
oseducativos/alfabeto/index.
htm 
 

AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UM RECESSO ESCOLAR ABENÇOADO.   QUE JESUS OS PROTEJA DE TODO PERIGO! 
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 Atividades da apostila: 

- Realizar atividade da 

apostila disponível na ficha 
15. 
 
 

Obs: Registre tudo no seu 
caderno de classe. 
 
Link On-line: 
http://www.escolagames.co
m.br/jogos/euSeiContar/ 

- Até que número você 

contou? Registre a 
quantidade de estrelas que 
você conseguiu conquistar. 

- Jogue novamente, agora 

responda: 
* Qual vez você conseguiu 
mais estrelas? 

(   ) Primeira 

(   ) Segunda 
 

* Se você juntar as estrelas 
que conquistou na primeira e 
na segunda jogada quantas 
estrelas você terá? 

Atividades da apostila: 

- Realizar atividade da 

apostila disponível na ficha 
17 e 18. 
Não se esqueça: Todo 
registro deve ser feito com 
desenhos e numeral. 

Obs: Registre tudo no seu 
caderno de classe. 
 
 
Escreva os numerais de 0 até 
20.  
 
Vamos formar conjuntos? 
Atenção aos comandos: 
 Desenhe  15 flores 
Desenhe 10 triângulos 
Desenhe 18 quadrados  
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Link On-line: 
- Realizar atividade: Árvore 
Genealógica. Adicione os 
membros de sua família, e 
também crie seus rostos e 
coloque seus nomes, bem 
como o parentesco que os 
une. 
https://www.cokitos.pt/arvore
-genealogica-online-
gratis/play/ 

  Link On-line: 
Jogo em família 
https://educacional.cpb.com.
br/catalogo/jogo-em-familia/ 
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 Atividades do Livro: 

- Realizar atividade da ficha 
01  
Diferentes pessoas, 
diferentes lugares 
 
Link On-line: 
Realizar atividade: Construir 
o mapa do Mundo. 
https://www.cokitos.pt/recon
struindo-o-mapa-do-
mundo/play/ 
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     Link On-line: 

- Assistir ao vídeo sobre 
COVID-19 – da Turma do 
Nosso Amiguinho. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7hDp_yfRrIQ 
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