
 

 

 

Querido(a) aluno(a) do 1º ano, 

  Que dias diferentes estamos vivendo! Tenho certeza 

que a cada semana você está tendo novas experiências e assim que retornarmos 

vamos querer saber de tudo! Todos da nossa escola estão sempre pensando em 

você com muito carinho, tenha certeza! Aguarde que muitas novidades virão.  

Agora, a seguir, eis algumas dicas para você se organizar nesta quinta e sexta-

feira.  

5ª feira 

Assista ao vídeo 2, preparado pela tia Vivi. Ele trata da sequência numérica, além 

de abordar outros conceitos matemáticos.  

Aproveite para brincar com os números, fazer comparações, identificar o maior, 

o menor, fazer contagem regressiva... tudo isso de forma bem natural e lúdica.   

Fazer a atividade de fixação de matemática que se encontra no site.  

 

6ª feira 

Assista ao vídeo 3, preparado pela tia Milca. Ele trata das diferenças e de como 

é formado o corpo humano.  

Que tal incentivar seu(sua) filho(a) a sempre pensar nos outros e como se 

sentem? Perceber que todos nós somos diferentes e aceitar isso com 

naturalidade é libertador!   

Vamos dançar para mexer o nosso corpinho? Podem priorizar as músicas que 

citem as partes do corpo!  

Fazer a atividade de fixação de Ciências que se encontra no site. 

Caso já tenha realizado, que tal ler um livro bem gostoso? Tem vários 

interessantes sobre o tema diferenças: Tudo bem ser diferente, Muito quente 

para abraçar, A zebrinha preocupada, Menina bonita do laço de fita, Ninguém é 

igual a ninguém, A felicidade das borboletas...  

 

Beijos com muito carinho,                                                                                                          

Equipe Cantinho Mágico 
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Dicas para estudar com seu(sua) filho(a) em casa 

Confira algumas dicas para afastar a preocupação com o aprendizado da 

garotada em casa: 

1. Fale sobre a importância de aprender; isso fará com que ele(a) perceba os 

benefícios do estudar. Conte sobre as suas atividades na escola quando era criança. 

 

2. Caso ainda tenha, mostre seus cadernos de escola; será uma tarefa divertida, 

recordar o que havia aprendido, poderão comparar a letra, organização...  

 

3. Estabeleça horários para estudar em casa. É importante que a garotada tenha 

tempo para brincar e fazer outras atividades que goste; 

 

4. Escolha um ambiente tranquilo, sem barulho de televisão ou música, por exemplo. 

Assim, o seu filho fica mais concentrado; 

 

5. No momento do estudo, aproveite para revisar, também, conteúdos anteriores. 

Desta forma a criança ficará com tudo sempre fresquinho na cabeça;  

 

6. Se ele não entender um exercício sobre desenho geométrico, por exemplo, busque 

objetos que estão ao seu redor para explicar; 

 

7. Monte teatrinhos sobre os assuntos estudados ou acrescente músicas explicativas 

na hora de auxiliar na lição. Na escola as professoras costumam criar melodias com 

alguns conteúdos... que tal verificar se sua criança se lembra?; 

 

8. Faça experiências para mostrar na prática algum assunto que tenha aprendido na 

escola; 

 

9. Oriente a atividade e dê espaço para a criança criar autonomia ao executar. Assim, 

ela não se habitua a fazer a lição apenas ao lado dos pais; 

 

10. Não estimule a memorização dos temas estudados. Peça sempre para explicar o 

que entendeu. 

 

 

Com muito carinho, 

Equipe Cantinho Mágico. 

 

 


