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MATEMÁTICA – 01 AULA (cor VERMELHA) 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PÁGINA 35 – MILÍMETRO E CENTÍMETRO 

RODA DE CONVERSA: 

- Leia o texto informativo ou peça ajuda de algum familiar para fazer a leitura. Em seguida, 

observe o tamanho da abelha na régua. 

PÁGINA 36 

- Continue verificando as explicações sobre o MILÍMETRO e o CENTÍMETRO. 

ATIVIDADE 1: 

a) Escreva o comprimento do objeto representado na régua. 

PÁGINA 37 

b) Escreva o comprimento do lápis representado na régua. 

ATIVIDADE 2: 

- Observe como Lúcia e Breno mediram o mesmo giz de cera. 

a) Diga quem mediu corretamente explicando o porquê. 

b) Escreva a medida do giz de cera. 

ATIVIDADE 3: 

- Recorte a régua na página 5 do MATERIAL DE APOIO e responda ao que se pede. 

a) Escreva quantos centímetros tem a régua. 

b) Quantos milímetros ela tem? 

c) Como você faria para medir um objeto maior que a régua? 

 

ARTE – 01 AULA 

ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PÁGINA 11 – UM POUQUINHO DE BRASIL  

 Realizar a leitura da página “Um pouquinho de Brasil” na página 11  
 

PÁGINA 12 – RODA DE CONVERSA  

Observe um grupo de crianças conhecendo uma exposição de retratos. Leia as conversas 

delas nas caixas de diálogos. 

Leia com muita atenção a explicação de retrato de perfil na página 11. 

No material de apoio (são duas páginas: uma com retratos e outra com a biografia dos 
artistas), há um jogo da memória de retratos. Recorte-o e brinque com seus familiares. 
 
 

 



INGLÊS – 01 AULA 
ATIVIDADES NO MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO    

PÁGINA 13 

- Leia e marque os alimentos que estão no cardápio da página 13. 

- Utilizando a imagem do material de apoio (página 1 do material de apoio) e os adesivos crie 

seu próprio cardápio 

PÁGINA 14  

- Na página 14 n° 1 - Leia e aprenda mais sobre alimentação saudável. 

- Na página 14 nº 2 – Leia e classifique os alimentos nas categorias indicadas. 

 

 

 


