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Contextualizando - Anos iniciais 

 

Este documento busca contribuir com propostas de atividades a serem 

desenvolvidas remotamente para alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental nas escolas da rede estadual de São Paulo ao longo das próximas 

semanas.  

 

Proposta de rotina para estudos 

 

Orientações ao professor: lembramos que este roteiro indica propostas de 

trabalho a serem desenvolvidas pelos professores. Como forma de subsídio a 

este trabalho, que será realizado de forma remota, sugerimos o uso dos livros e 

materiais didáticos do PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático). Contudo, entendemos que os professores podem fazer os ajustes 

que julgarem necessários, a fim de dar continuidade ao trabalho que já estão 

desenvolvendo em sua rotina. Ademais, o complemento pode ser pensado a 

partir do rol de sequências do EMAI e Ler e Escrever, a depender da 

articulação necessária.  

Roteiro de Estudos 

1º Ano - Língua Portuguesa  

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

Escrita: verso 
de cantiga ou 

quadrinha 

Escrita: lista ( 
brincadeiras, 
brinquedos, 

cantigas, 
jogos, etc.) 

Escrita: 
legenda sobre 

cuidados/ 
higiene 

Escrita: o que 
é, o que é 

Escrita: frase 
(orientação 

sobre os 
cuidados 
contra o 

coronavírus) 

Jogos e 
brincadeiras: 

forca 

Jogos e 
brincadeiras: 

jogo da 
memória 

Jogos e 
brincadeiras: 

reconto 
utilizando 

Jogos e 
brincadeiras: 

Stop 

Jogos e   
brincadeiras: 

bingo de 
nomes  
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objetos,  
fantoches, 
figuras, etc.  

 

1° Ano - Matemática 

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Caça ao 
tesouro  

Jogos 
Matemáticos 

(trilha, dominó, 
dados) 

Boliche com 
números 

(soma dos 
pinos) 

Jogo da 
memória 

(quantidades) 

Brincadeiras 
de localização 

espacial 

Roda de 
contagem com  

diferentes 
intervalos 

Quadro 
numérico 

(escrita dos 
números) 

Ditado de 
números  

Situação 
-problema 
(campo aditivo) 

Atividade de 
Contagem 
(coleções) 

 

 

2º Ano - Língua Portuguesa  

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

Escrita: 
cantiga ou 
quadrinha 

Escrita: lista e 
frase ( 

brincadeiras, 
brinquedos, 

cantigas, 
jogos, etc.) 

Escrita: 
legendas  

Escrita: bilhete Escrita: 
adivinha/ 
receita 

Leitura de 
história em 
quadrinho/ 

tirinhas 

Leitura de uma 
piada 

Jogos e 
brincadeiras: 

reconto 
utilizando 
objetos,  

fantoches, 
figuras, etc.  

Jogos e 
brincadeiras: 

Stop 

Jogos e   
brincadeiras: 

bingo  
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2° Ano - Matemática 

 

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Detetive dos 
números 

Jogos 
Matemáticos 

(trilha, dominó, 
dados) 

Jogo da 
memória 
(soma e 

subtração) 

Roda de 
contagem com 

diferentes 
intervalos 

 Brincadeiras 
de localização 

espacial 

Quadro 
numérico 

Cálculo Mental  Sequência 
numérica 

(diferentes 
intervalos) 

Situação 
-problema 
(campo aditivo) 

Atividade com 
calculadora 

 

 

 

3º Ano- Português  

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
poemas ou 
jornalístico)  

Escrita: 
reescrita de 

conto  

Escrita: 
curiosidade/vo
cê sabia que  

Escrita: escrita 
de ficha 
técnica  

Escrita:produçã
o de texto 

instrucional: 
jogos, manual, 

receitas.. 

Escrita: 
escrita do final 
de um conto 

Pesquisa 
sobre o 

coronavírus  

Leitura de 
história em 
quadrinhos 

Proposta de 
um jogo ou 
brincadeira 
(ortografia) 

Proposta de um 
jogo ou 

brincadeira  

Leitura de 
tirinhas  
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3° Ano - Matemática 

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Jogo nunca 
101 

Detetive dos 
números 

Jogo das sete 
cobras2 

Jogo das fichas 
coloridas 

 Atividades de 
estimativa  

Gráficos e 
tabelas 

Cálculo Mental  Sequência 
numérica 

(diferentes 
intervalos) 

Situação 
-problema 
(campo 
multiplicativo) 

Atividade com 
calculadora 

 

 

4º Ano - Língua Portuguesa  

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
jornalístico ou 
crônica)  
 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
jornalístico ou 
crônica)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
jornalístico ou 
crônica)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
jornalístico ou 
crônica)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 
jornalístico ou 
crônica)  

Escrita: escrita 
de final de 
conto de 

artimanha 

Escrita: 
reescrita de 

conto 

Escrita: 
reescrita de 

fábula 

Escrita: escrita 
de verbete 

Escrita: 
escrita de 

curiosidade/vo
cê sabia que 

Leitura de 
tirinhas 

Leitura de 
história em 
quadrinhos 

Jogo dos sete 
erros 

(ortografia)  

Pesquisa 
sobre o 

coronavírus 

Atividade de 
pontuação  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jogos de Alfabetização Matemática 

2
 Jogos de Alfabetização Matemática 

https://wp.ufpel.edu.br/antoniomauricio/files/2017/11/11_Caderno-jogos_pg001-072.pdf
http://www.piraquara.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/educacao/uploadAddress/SLIDES_1_ANO%5B2220%5D.pdf
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4° Ano - Matemática 

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Jogo de Trilha 
(multiplicação) 

Jogo da velha 
(multiplicação 

ou divisão) 

Dominó da 
Multiplicação 

Jogo da 
memória 
(figuras 

geométricas) 

Jogo da 
Memória 
(relógio 

analógico e 
digital) 

Situação-
problema 

(campo aditivo 
e/ou 

multiplicativo) 

Cálculo 
Mental 

(estimativa)  

Atividades de 
probabilidade 
(cores, dados) 

Pesquisa sobre 
o coronavírus  

(construção de 
gráficos e/ou 

tabelas)  
 

Atividade com 
calendário 

(dias, 
meses,ano) 

 

 

 

 

5º Ano - Língua Portuguesa  

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 

jornalístico ou 
crônica)  

 

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 

jornalístico ou 
crônica)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 

jornalístico ou 
crônica)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 

jornalístico ou 
crônica)  

- Leitura de 
texto (literário 
ou divulgação 
científica ou 

jornalístico ou 
crônica)  

Escrita: 
reescrita de 

fábula 

Escrita:escrita 
de carta de 

leitor 

Escrita: escrita 
de final de 

conto 

Escrita: escrita 
de um folheto 

informativo 

Escrita: 
reescrita de 

conto de 
mistério/ 

assombração 

Leitura de 
tirinhas 

Atividade de 
ortografia/ 
pontuação 

Pesquisa 
sobre o 

coronavírus 

Jogo dos sete 
erros 

(ortografia)  
 

Atividade de 
pontuação  
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5° Ano - Matemática 

 

2ª feira 
 

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Jogo da 
memória 
(figuras 

geométricas) 

Jogo de Trilha 
(multiplicação) 

Jogo Carta na 
Testa 

Dominó das 4 
operações  

Jogo Stop das 
operações 

(Jornada da 
Matemática) 

Construção de 
tabela com a 
previsão do 

tempo durante 
a semana. 

(temperatura)  

Atividade com 
características 

dos sólidos 
geométricos 
(número de 

vértices, faces 
e arestas)  

Pesquisa 
sobre o 

coronavírus  
(construção de 
gráficos e/ou 

tabelas)  

Situação-
problema 
(campo aditivo-
sistema 
monetário) 

Atividade com 
números 
(ordem 

crescente e 
decrescente - 

unidades e 
dezenas de 

milhar) 

 


