
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

23/03/2020 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir do mesmo, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

1º ANO 

 

SEGUNDA-FEIRA (23/03) 

• Germinação: Após assistir o vídeo DIY - Passo a Passo: Como Plantar Feijão no 

Algodão - https://www.youtube.com/watch?v=snqYsUy_y8Q,  

• Hora do diálogo: converse com a criança fazendo indagações: Por que a semente do  

feijão cresceu? O que foi preciso para ela germinar? Conversar que as plantas 

nascem na terra e precisa de luz, água e calor para germinar e neste caso ela 

germinou no algodão porque tem dentro dela nutriente que permitiu que brotasse 

mas que com o tempo ela morreria, diferente da terra que se molhar 

adequadamente todos os dias e tiver exposta a luz do Sol crescerá e dará novos 

grãos. 

• Mãos à obra: Realize o experimento para comprovar suas informações sobre a 

germinação do feijão. Assista novamente o vídeo para te ajudar a realizar a 

experiência: https://www.youtube.com/watch?v=ndKauIVZRGY 

• Registrando: desenhe e construa frases registrando o  desenvolvimento da semente 

do feijão. Realizar a atividade numa folha de papel disponível e guardar numa pasta 

para trazer no retorno às aulas. 
 

• SEASONS (ESTAÇÕES DO ANO) 

Assistir ao vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=kC9Dy4L6GqU 

Atividade de corte e cole. Pesquisar em jornais e revistas imagens que representem 

as estações do ano. Lembrar as crianças que já estamos no outono “FALL”. Eles devem 

escolher qual é a estação do ano que eles mais gostam. 

Vocabulário: 

SUMMER – VERÃO  

https://www.youtube.com/watch?v=snqYsUy_y8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ndKauIVZRGY
https://www.youtube.com/watch?v=kC9Dy4L6GqU


FALL – OUTONO 

WINTER – INVERNO 

SPRING – PRIMAVERA 

• Hora do Teatro: 

Duelo de Mágicos 

Abracadabra Sim Salabim, hoje é dia de muita mágica sim!  

Oba!!! É hora de transformação than tchan tchan tchan... 

Vamos lá: Cada um pode improvisar um figurino de mágico e/ou de mágica e o nosso 

duelo vai começar!!!! 

Estamos prontos? 

Vamos dançar e “aquecer” nossas varinhas e pozinhos mágicos ao som da música “Duelo 

de Mágicos” do Grupo Palavra Cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA 

Depois de dançar e nos divertir com a música, podemos começar a brincadeira de 

transformação... Agora é hora de usar a imaginação e criatividade e fazer o nosso 

próprio duelo!  

Cada “mágico” de uma vez escolhe em que vai transformar o outro.  

ABRACADARA SIM SALABIM VOU TE TRANSFORMAR EM UM/UMA ________ 

SIM! 

(Podemos usar estas palavrinhas mágicas ou criar as nossas) 

Transformar em bichos, objetos e propor ações. 

Podemos também fundir as propostas ex: Um passarinho tomando banho. Um gato 

tomando sol na praia. Uma borboleta lendo livro. 

Gostaram do nosso duelo de mágicos?  

Quem quiser seguir com truques de mágicas, abaixo seguem algumas sugestões: 

 

Usando o “pozinho mágico”: Ovo flutuante 

1- Coloque 3/4 de água quente em um copo. E coloque o ovo dentro. O Ovo 

naturalmente afundará. 

2- Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue o ovo de volta do copo. 

3- Diga a plateia que você tem um pó magico que pode fazer o ovo ficar mais  leve do 

que a água. Misture duas colheres de sopa do seu ”pó mágico” (na verdade, nada 

mais do que sal de cozinha!). Continue mexendo até que todo o pó esteja dissolvido. 

4- 4- coloque o ovo dentro da água. 

5- 5- Ta-dã! O pó mágico funcionou! O ovo agora flutua!! 
 

Usando a “varinha mágica”: A  MOEDA PEGAJOSA 
 

1- Vamos fazer uma moeda desaparecer? Antes de começar o truque pegue um pedaço 

de fita adesiva, faça um anel com a parte colante virada para fora e posicione-o na 

palma da sua mão. 

2- Você já pode começar o truque. Coloque as moedas uma em cima da outra sobre uma 

mesa. Conte cada uma enquanto as empilha. Dessa forma, seu público saberá 

exatamente quantas moedas há. 

3- Sacuda sua varinha mágica e, mantendo a mão com a fita adesiva virada para baixo, 

pressione a pilha de moedas. Diga algumas palavras, tire a mão do monte de moedas 

https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA


e coloque-a normalmente sobre a mesa. Conte as moedas novamente. UAU!!! Uma 

das moedas desapareceu, mas não mostre ao público onde ela foi parar. Remova a 

moeda de sua mão enquanto tira todas de cima da mesa.  

Um beijo mágico da Pró Cami 


