
 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 08 de MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE: Quantidade e ordem crescente e decrescente 

 

OBJETIVO: Conhecer a história dos números, reconhecer a importância dos 

números e suas diferentes funções no cotidiano. Utilizar números naturais como 

indicador de quantidade ou ordem em diferentes funções. 

Para dar início às discussões sobre o tema das aulas o professor deverá perguntar 

aos alunos, se eles sabem e/ou o que acham sobre a importância da matemática em 

nossas vidas. Se ela exerce influência e importância e por quê? 

Em seguida, informe que podemos encontrar os números organizados em diversas 

formas, como na ordem crescente e decrescente. 

Apresente ao grupo o vídeo: https://youtu.be/oJFiB63N_yI 

Convide a turma para jogar: https://wordwall.net/pt/resource/15900424 

Realize em classe a atividade impressa: ORDEM CRESCENTE E DECRESCENTE 

Orientação da atividade: 

Peça a criança para observar o tamanho dos pintinhos e preencher com os números 

do menor para o maior. 

Na segunda etapa, solicite que a criança realize a sequência numérica do maior para 

o menor, fazendo associação com a imagem. 

https://youtu.be/oJFiB63N_yI
https://wordwall.net/pt/resource/15900424


Em seguida, na etapa três, o aluno irá completar com os números estão faltando. 

na etapa 4, peça que o aluno observe a imagem, realize sua análise e depois instigue-

o perguntando sobre a quantidade de cada elemento disponível na gravura.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MULTIDISCIPLINAR 
 

ATIVIDADE: DIA DA MULHER 

 

OBJETIVO:  

O Dia da Mulher ou Dia Internacional da Mulher é 

comemorado anualmente em 8 de março, e diferente do que 

muitos pensam, essa data não é considerada um feriado 

nacional. Este dia celebra as conquistas sociais, políticas e 

econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado 

pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, 

por diversos países. 

Apresente o vídeo sobre origem da data: https://youtu.be/Xsd3pcW42Og 

Após o vídeo faça um debate com a turma para fazer os alunos perceberem o quanto 

é importante uma mulher ajudar e querer o bem da outra e sua importância no 

cotidiano e na sociedade. 

Depois do diálogo é hora da produção da atividade no caderno de desenho. 

Realize a com turma uma dobradura de flor, cole no caderno e peça cada criança de 

use sua criatividade na produção da arte. Coloque o título “Dia da Mulher!.  

 

TEATRO: 
1o C - Faremos uma dança/movimento/experimentação/brincadeira dos animais! 

Dentro do nosso Projeto: “Ser Bicho é o Bicho!”, embarcaremos na fantástica Obra 

Musical “O Carnaval dos Animais”: uma peça para dois pianos e orquestra do 

compositor francês Camille Saint-Saëns composta em fevereiro de 1886!  Vamos 

apreciar esta obra e experimentar as qualidades de movimento de alguns animais 

através desse universo mágico sonoro! 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o A e B 
Objetivo: 

- Observar os alunos dentro das suas individualidades 

 

Metodologia: 

- Jogos e Brincadeiras 

 

https://youtu.be/Xsd3pcW42Og
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886


Desenvolvimento: 

 

1. Será feita uma roda para reafirmar os combinados das aulas passadas sobre ter 

cuidado com os colegas na hora das atividades; 

2. Faremos um alongamento e um breve aquecimento; 

3. Será realizado um circuito motor com ênfase em movimentos primários, corridas, 

saltos e cambalhotas; 

4. Por último, faremos uma rodada de pega-pega congelou usando a bola. 

 

Materiais: 

- Bambolês; 

- Bolas; 

- Cones; 

- Corda. 

 

INGLÊS: 
Tuesday, March 08, 2022 

 

Objetivo: Retomar o vocabulário acerca dos espaços escolares, materiais e 

comandos utilizados em sala. 

 

Hoje vamos começar nosso English book. 

Vamos abrir na pagina 11 e ver o que tem ali. Mostrar aos alunos algumas escolas 

pelo mundo 

 

Agora vamos abrir o Student book na página 11. Cada aluno vai imaginar uma escola 

ou um espaço que tivesse numa escola e vai desenhar. 
 

 


