1º
ANO

RUBRICA :

ESTUDO DO MEIO
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

Como sou ?
Olá, Manuel!
Este é o meu
irmão José.

É verdade, eu sou
parecido com a nossa
mãe e o Chico com o
nosso pai.

Olá! Quem diria?!
Não são nada parecidos!

Assinala com um X o(a) mais...
alto(a)

magro(a)

louro(a)

novo(a)

Ordena as imagens de 1 a 3 de acordo com as modificações do corpo.

Ordena as imagens de 1 a 4 de acordo com o desenvolvimento do corpo.

Observa nas imagens as partes do corpo.
Assinala com X as opções correctas.

Cabeça
Tronco
Membros
superiores
Membros
inferiores

Sexo masculino
Sexo feminino

Sexo masculino
Sexo feminino

1º
ANO

RUBRICA :

ESTUDO DO MEIO
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

Pinta os

de acordo com os códigos.

CÓDIGO :

Tronco
verde

Membros
azul

Cabeça
roxo

Observa as diferentes características de cada uma das crianças representadas.

Assinala com X a criança mais parecida contigo.
Desenha-te de corpo inteiro.

1º
ANO

RUBRICA :

ESTUDO DO MEIO
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

Assinala com X:

Eu sou…
menino

menina

Rapaz

Rapariga

Masculino

Feminino

Quem é a pessoa da tua família com quem és mais parecido(a)? Desenha-a.

A pessoa com quem eu sou mais parecido(a) é o meu/a
minha
.

(continuação)

Observa as figuras.
Pinta os

de acordo com os códigos.
CÓDIGO :
pessoa mais nova
roxo

pessoa mais velha
azul

pessoa mais alta
verde

Pinta a figura com que te identificas e liga cada parte do corpo a essa figura.

Cabeça
Tronco
Membros
superiores
Membros
inferiores

Avalio-me!
Sei reconhecer características comuns com os meus familiares.
Sei reconhecer as modificações do meu corpo.
Sei quais são as partes que constituem o corpo.
Sei representar o meu corpo.

Sim

Não

Preciso melhorar

1º
ANO

RUBRICA :

ESTUDO DO MEIO
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

As partes do corpo
Liga correctamente as etiquetas às partes do corpo correspondentes.

cabeça

olhos

braços

barriga

mãos

pernas

pés

1º
ANO

RUBRICA :

ESTUDO DO MEIO
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____

Observa e numera as partes do corpo:

1

cabeça
2

tronco

3

membros
superiores
Diz com quem te pareces na cor dos olhos :
Assinala, com um X, a menina mais alta e a mais magra.

Pinta o menino mais baixo e mais gordo.

4

membros
inferiores

Contorna as gravuras que indicam atitudes correctas:

deitar cedo

ver muita televisão

deitar tarde

praticar um desporto

A Carolina e o João vão para o Parque Infantil, com a avó.
Descobre «o caminho» e pinta-o.

