
 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECADINHO ESPECIAL 
 

 

O nosso coração enche de alegria em saber que vamos nos 

encontrar. Esta semana está cheia de enigmas e muito mistério para 

desvendar, com atividades recheadas de momentos de alegria e 

aprendizagem nas nossas aulas Online! Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de mistério! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 

DATA: 23 de março de 2021 – TERÇA-FEIRA 

Matutino 

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Daniel, Carol,  Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

10h30 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

Vespertino 

14h às 16h30 

Sala do 1o B - Daniel, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 



16h30 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

    17h às 18h – Atendimento 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Revisando o que estudamos 

 

OBJETIVO: Verificar os conteúdos estudados no capítulo e possibilitando a 

redescoberta de um conteúdo em diferentes contextos.  

 

  Olá galerinha! 

A turminha do Eleva está relembrando de alguns conteúdos pesquisados nas aulas 

online. Na nossa aula não será muito diferente. 

Vamos realizar a leitura e atividade das páginas 336 e 337 para aprender mais. 

Legal, não é?  

Para fazer depois: Vamos continuar nossas descobertas e ver o que aprendemos 

realizando as páginas 338 e 339. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Dia e Noite 

 

OBJETIVO: Realizar relações de comparação sobre a percepção entre o dia e a noite. 

 

Detetives o que será que a turma do Eleva está fazendo durante o dia? 

E a noite? 

Quero só ver... 

Vamos aprender conhecer uma maneira de saber comparar as imagens do dia e da 

noite? 

Eles deixaram uma história muito interessante vamos assistir? 

Vocês não podem perder, vamos realizar juntos as páginas 141 e 142.  

https://youtu.be/kr3K0byGBKM 

 

Educação Física  

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

https://youtu.be/kr3K0byGBKM


MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

- uma bexiga; 

- cinco bolinhas de papel amassado; 

- um pregador; 

- grãos de feijão; 

- papel; 

- caneta, lápis ou hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Aquecimento: 

 Faremos uma brincadeira com música, o professor irá colocar uma música 

enquanto os alunos ficam andando pelo local onde estão fazendo a aula, assim que 

a música parar, todos tem que voltar para frente do computador ou celular. 

 

- Atividades: 

 Vamos encher a bexiga, em seguida vamos fazer o deslocamento das bolinhas de 

papel até um ponto determinado; 

 Faremos cinco círculos no papel, com os números 1, 2, 3, 4 e 5 e utilizando o 

pregador teremos que colocar a quantidade dos feijões dentro dos círculos. 

 

 

Inglês 

Good Morning 

Hoje vamos continuar falando sobre : TOYS. 

Primeiro vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E e 

brincar com a Teacher. 

Depois vamos abrir o livro na página 20 e fazer os exercícios seguindo as instruções da 

Teacher. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

