
  
                                                                      

                                                      1º Ano        Data: 18/09/2020 

 
  

Nome: __________________________________________________________________ 

 

CIRANDA DE LEITURA 

 

Leia o livro que foi indicado pela professora, com atenção, e responda: 

1 – Nome do livro: 

______________________________________________________________ 

2 – Autor (a): ___________________________________________________ 

3 – Editora: ____________________________________________________ 

4 – Ilustrador (a):________________________________________________ 

5 – Sobre o que fala a história?_____________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6 – Onde acontece a história?  _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

7 – Dê sua opinião sobre a história. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9 – Faça a sua ilustração sobre a história. 

 

 

 

 

 



  
                                                                      

                                                      1º Ano        Data: 18/09/2020 

 
  

Nome: __________________________________________________________________ 

 

1 – Leia o texto, em voz alta, com atenção, e responda às questões com 

respostas completas. 

 

Brincadeira na areia 

 Carolina e Mara são grandes amigas. Elas moram na cidade de 

Jacaraípe, no litoral do Espírito Santo. 

 Sempre que vão à praia, elas ficam debaixo da barraca brincando com 

a areia molhada, formando enormes castelos. 

 Com as forminhas de plástico elas fazem muitos bichinhos: tubarão, 

estrela-do-mar, camarão, siri e outros. 

 As meninas ficam brincando na areia por longo tempo. 

         Dona Doroteia gosta muito, porque o mar é perigoso e as crianças 

ficam quietinhas na areia.  

          Graça Batituci 

 

1 – Escreva o título da história. 

___________________________________________________________ 

 

2 – Onde acontece a história? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3 – Por que dona Doroteia gosta que as meninas brinquem debaixo da 

barraca? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



 

                                                                         
                                                      1º Ano        Data: 18/09/2020 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 
Esta atividade será realizada na aula on-line. 

CALENDÁRIO 

 

Mês:  __________________________              Ano: _____________________ 
 
 

1 – Complete o calendário. 
 

Domingo 
Segunda-

feira 
Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado 

     1   
 

  
 

       

       

       

       

       

 

2 – O mês de setembro começou em qual dia da semana? 

________________________________________________________________________ 

 

3 – Dia 7 de setembro foi feriado em comemoração do Dia da Independência 

do Brasil.  

      Em qual dia da semana foi esse feriado? 

________________________________________________________________________ 

 
4 – No calendário, pinte, com a cor amarela, os dias da semana em que não  
      há aula.  


