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Papai e mamãe, 

Solicitamos que as atividades deste módulo sejam feitas até o dia 03/04 (sexta-feira). Guardem as 

atividades numa pasta, pois posteriormente tudo deverá ser entregue para a professora para que 

seja feito o registro das atividades. 

Questão 01 

Abra o armário de mantimentos da sua casa e procure um rótulo de qualquer alimento que tenha a 

primeira letra do seu nome. Fotografe-o e envie para o e-mail da professora. 

Questão 02 

Recorte de jornais, revistas ou livros velhos as letrinhas que formam o seu nome. Coloque sobre uma 

mesa na ordem correta. Fotografe e envie para o e-mail da professora. 

Questão 03 

Observe os objetos e eletrodomésticos da sua casa. Separe um que tem a forma de círculo, um que 

tem a forma de quadrado, um que tem a forma de um triângulo e um que tem a forma de um retângulo. 

Fotografe e envie para o e-mail da professora. 

Questão 04 

Trabalhando expressão corporal.  

Junto com o papai, a mamãe e familiares, você vai ouvir e assistir a música que se encontra no YouTube: 

“Aquecimento do Léo Megga”. Vai escolher duas pessoas da sua família para dançar com você, seguindo 

a coreografia que vocês assistiram. Essa dança (coreografia) deverá ser filmada e enviada para o e-mail 

da professora. 

Questão 05 

Vamos contar? 

Você vai abrir a gaveta de talheres da sua casa e pegar 5 garfos e 5 colheres. Vai juntar todos esses 

talheres, colocá-los um ao lado do outro sobre uma mesa e contá-los. Quero saber, quantos talheres tem 

ao todo? Peça algum adulto da sua família para filmar a atividade enquanto você for fazendo. Envie o 

vídeo para o e-mail da professora. 

As orientações acima foram realizadas para que nesse momento possamos seguir com os nossos 

planejamentos. Estamos juntos nesse processo e precisamos compreender que os sucessos dos nossos 

alunos dependem do nosso esforço e dedicação. 

E-mail utilizado para o envio das atividades: tia_re10@hotmail.com 

Durante o período de aula (13:00 às 17:00 hs), estarei disponível para tirar qualquer dúvida através do 

WhatsApp. 

Que o Senhor lhes abençoe. Tia Renata. 

 

Nome do aluno (a): __________________________________________________________________ 
 

Atividades - Período de 01/04 à 03/04/2020                                                    Série: Pré I 
 

Professor (a): Renata Schiffler Quedevez                    Data: ___/___/_____ 

ATIVIDADE  1 

 

 

- CUBRA A LETRINHA “A” MAIÚSCULA 

CURSIVA E DEPOIS TENTE ESCREVÊ-LA NO 

ESPAÇO ABAIXO. SEI QUE VOCÊ É CAPAZ! 

 

ATIVIDADE 2 
 
- Fazer as atividades das páginas 111 e 115 do livro Linguagem Oral e Escrita. 
 
ATIVIDADE 3 
 

- De acordo com a nossa conversa em sala de aula sobre a importância da água para a nossa vida, 

faça as atividades das páginas 67 e 68 do livro Natureza e Sociedade. 

 


