
Atividades Pré
II e 1º ano

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AQUARELA



Querida Família.
Preparamos atividades bem lúdicas cheias de aprendizagens

para não deixar nossos pequenos esfriarem.

 

Por enquanto, não é obrigatório, não vale ponto, não substitui

trabalhos, nem avaliação e não sofrerá correção.Trata-se apenas

de uma estratégia pedagógica para mantê-los no foco dos

estudos.

Recomendamos que sejam momentos divertidos, proveitosos e

bem prazerosos.

 

Uma atividade a cada dia, sem pressa e nossos alunos não vão

nem sentir essas férias forçadas.

 

Selecionem o material junto com eles, convide - os pra brincar e

divirtam-se bastante com seus filhos ensinando e aprendendo.

 

 

UM GRANDE ABRAÇO DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

DO AQUARELA.



Olá Amiguinho!
Somos nós, a equipe do Aquarela, temos um recadinho

pra você.

Nem deu tempo de ficar cansado e já estamos de férias

de novo né?

Poxa, sabemos que nesse momento é necessário que seja

assim, pois precisamos ficar bem escondidinhos do

Corona vírus.

Mas não se preocupe logo, logo estaremos juntos

novamente.

 

Enquanto isso, que tal ficar em casa quietinho se

cuidando?

 

Para você não ficar com muita saudade de nós, olha só

as atividades legais e divertidas que preparamos pra

você brincar com seus familiares durante as férias.

 

Bora brincar?

 



1- Aproveite o seu dominó e
brinque com os números.



2- Ache a sequência!



3-Com um tabuleiro de vogais
e muitas palavras seu dia
ficará divertido!



4-  Forme palavras.



5-  Ache a quantidade.



6-Vamos colocar a mão na
massa?



7- Qual forma geométrica
você encontrou?



8- Seja com números ou letras
o importante é montar um
quebra-cabeça!!



9- Ache a palavra secreta.



10- Qual o próximo número?



11- Que palavra formou?



12-  Brinque com o antes e o
depois dos números!



13- Com esse jogo somar
ficou mais divertido.



14- Encaixe as figuras.



15- De pingo em pingo forme
seu nome.



16- Junte as letras e forme
palavras.



17- Com massinha de
modelar escreva seu nome!!!



18- Você sabia que apenas uma
letra pode mudar a palavra?
Faça essa experiência!

Fonte: psicosol.com



19- Monte essa roleta e
forme palavras.

Fonte: pinterest



20- Coloque as letras em
ordem e forme palavras.

Fonte: aartedeensinareaprender.com



Queridos alunos do
Pré II e 1º ano!
 

Fomos pegos de surpresa não é mesmo?

Estávamos embalados na descoberta de novas palavras

e no universo das brincadeiras com os numerais.

Só que agora precisaremos ficar em casa por alguns

dias, mas não é por isso deixaremos de aprender e nos

divertir.

Proponho que junto de seus familiares confeccione

essas atividades e quando voltar terá muitas novidades

para contar.

E não se esqueça de trazer essas atividades para a escola.

Será muito proveitoso e fará parte do nosso acervo para

alfabetização.

 

Beijos!!!

 

 
 

PROFESSORAS: LÍVIA, FABIANA, ISABEL 

E LUCIENE.


