
 
 

 

  

Olá Famílias de 1º ano,  

Mais uma semana inicia-se e trazemos novas sugestões de atividades para vocês!  Sugerimos a leitura de 

gibis da turma da Mônica, são muitos gibis e vocês pais podem se lembrar de algumas publicações de 

tempos atrás. Contem para seu filho, leia juntos, cada um lê um pedaço... divirtam-se...  Reforçamos  o 

acesso ao Play Kids com atividades lúdicas, jogos, vídeos, filmes...Enviamos  um link com tutorial de culinária, 

para quem gosta de se aventurar na cozinha com os filhos, é uma boa dica!  Os sites de jogos com Língua 

portuguesa e matemática com alguns desafios para os pequenos e novamente as atividades do programa 

Ludie para vocês! Aproveitem muito as novas sugestões, que foram escolhidas e pensadas para vocês com 

muito carinho! 

    Abraços         Equipe da Educação Infantil e 1° ano 

 

 

1- Link para acessar gibis da turma da Mônica de Mauricio de Souza: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.br.com.mauriciodesousa.caixadequadrinhos&hl=

pt_BR 

 

2- Reforçamos o acesso ao Play kids, aplicativo com atividades, filmes e jogos... 
              Link do aplicativo:  

Https://playkids.com/resgate/sas?utm_source=304278&utm_campaign=sas 

 

3- Link para atividade motora:  “Jogo para saltar com papeis coloridos” 

(necessidade de papel, lápis, prato, tênis, fita crepe  e de recorte com tesoura para montar a 

brincadeira) 

https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 

 

4- Sugestão de jogos para computador:  

ATENÇÃO: para alguns jogos vocês precisarão ativar o FLASH PLAYER no navegador para jogar.  

MATEMÁTICA 

https://br.ixl.com/math/1-ano/linhas-de-n%C3%BAmeros 

https://br.ixl.com/math/1-ano/noções-de-adicao-somas-até-10 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 https://www.jogosdaescola.com.br/play/index.php/escrita/1630-forca-dos-animais 

https://www.jogosdaescola.com.br/play/index.php/escrita/1539-formando-palavras-ii 

5- Programa Ludie, dois episódios  para vocês fazerem juntos: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.br.com.mauriciodesousa.caixadequadrinhos&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.br.com.mauriciodesousa.caixadequadrinhos&hl=pt_BR
https://playkids.com/resgate/sas?utm_source=304278&utm_campaign=sas
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8
https://br.ixl.com/math/1-ano/linhas-de-n%C3%BAmeros
https://br.ixl.com/math/1-ano/noções-de-adicao-somas-até-10
https://www.jogosdaescola.com.br/play/index.php/escrita/1630-forca-dos-animais
https://www.jogosdaescola.com.br/play/index.php/escrita/1539-formando-palavras-ii


 
 

 

 

Episódio 5: "Arte no museu". Neste episódio a turminha descobre que dá para encontrar diversão no mundo 

da Arte. Criatividade, comunicação não verbal dos sentimentos e consciência social são objetivos deste 

episódio.  

https://youtu.be/RTFDfyUxpPQ 

Episódio 6: "Ansiedade" .  Como reconhecer e administrar a ansiedade neste período de quarentena. Toda a 

turminha irá ajuda Laura a reconhecer e administrar sua ansiedade buscando estratégias para acalmar-se. 

https://youtu.be/l9_jHhuuu-w 
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