
          

ATIVIDADES NÍVEL I – 04.05 

 

1. PÁGINA 17 - Natureza e Sociedade: 

• A participação da família na vida escolar dos filhos é fundamental no processo 
de aprendizagem dos alunos. Para haver interação entre família e escola, os 
pais devem estar presentes em tudo o que acontece com seus filhos, 
observando o que e como estudam, verificando se apresentam dificuldades, 
participando das reuniões da escola etc. Dessa maneira, a criança sentirá que a 
família a acolhe e está presente em sua vida escolar.  

• A atividade proposta tem como objetivo introduzir o conteúdo relativo a 
animais aquáticos. Aproveite a oportunidade para explorar o tema com seu 
filho(a), deixando-os relatarem o que sabem sobre o assunto.  

• Explique ao seu filho(a) com clareza o que terão de fazer na tarefa da apostila 
para que tenham autonomia para realizá-la. Pesquise figuras de animais que 
vivem no fundo do mar e em seguida cole em sua apostila.  

• Em seguida, solicite ao seu filho(a) que contem como foi a pesquisa, se a 
acharam fácil e quem os ajudou a fazê-la. Pergunte se sabem por que os 
animais vivem dentro d’água e como sobrevivem. Depois vocês pais e filhos 
juntos, deverão escolher os animais cujas curiosidades gostariam de conhecer. 
Realize uma pesquisa sobre esses animais aquáticos e monte um cartaz com o 
nome daqueles que seus filhos(as) escolheram e suas curiosidades. 

 
2. PÁGINA 18 - Natureza e Sociedade: 

 

• Dentro da contextualização que está sendo trabalhada, construa com seu 
filho(a) a palavra PAPAI e depois a palavra POLVO em uma folha de papel, 
perguntando quais são as semelhanças e diferenças entre elas. Segundo Emília 
Ferreiro (1999), isso é importante para que eles pensem e reflitam sobre quais 
letras e sons podemos escrever. 

• Feito isso, desenhe a cabeça do papai polvo na folha da sua apostila em seguida 
siga as instruções do parágrafo abaixo. 

• Nos tentáculos do polvo, as tiras poderão ser cortadas e dobradas nas linhas. 
Em seguida, peça ao seu filho(a) que molhem os dedinhos na tinta e façam 
bolinhas de acordo com o numeral. Dessa maneira, estaremos desenvolvendo 



habilidades relacionadas à coordenação motora, equilíbrio, sensações, atenção, 
texturas, dobras, músculos das mãos e escrita de palavras estáveis.  

• Após a colagem do PAPAI POLVO, o seu filho(a) deverá terminar o cenário com 
grafismo e completar a palavra PAPAI com as letras que faltam. Essa atividade é 
importante para que eles comecem a perceber a ordem das letras em uma 
palavra.  
 


