
 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

 

DATA: 09 de MARÇO DE 2022 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: ATIVIDADE DO PORTFÓLIO 

 

OBJETIVO: Acompanhar o desenvolvimento gradativo e as percepções da criança 

no processo de  aprendizagem. 

 

O professor inicia a aula retomando os conhecimentos prévios da criança. 

O professor pergunta quais os matérias escolares que possuem. 

Peça as crianças para listarem e falar sobre a importância de cada um. 

Em seguida, propõe a produção da atividade. Informe que farão a escrita espontânea 

das palavras. Incentive na construção da atividade. 

Após, solicite e identifique a letra inicial e final de cada palavra. Em seguida, 

incentive o aluno a realizar a leitura de cada imagem proposta na atividade. Neste 

momento, o professor irá circular pela sala para observar a construção de cada 

criança. 

Atividade impressa: ESCRITA ESPORTÂNEA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS 
 

ATIVIDADE: TIPOS DE MATERIAS QUE COMPÕEM DIFERENTES OBJETOS. 



OBJETIVO: Classificar os diferentes tipos de materiais do dia a dia de acordo 

sua composição e identificar sua utilidade.  

LIVRO PÁGINAS 328 e 329 CLASSE E PARA CASA PÁGINA 330. 

Promova um debate sobre os objetos que a criança da imagem apresentada no livro 

na página 328 está pensando ou manuseando, de modo que definam do que são 

produzidos e sua utilidade. Em seguida, pergunte aos alunos como eles 

classificariam:  

Por cor? 

Por utilidade? 

Por material? 

Acolha as informações recebidas e após, apresente o vídeo. 

Segue o link: https://youtu.be/BJ5V68nKLmI 

Em seguida, prepare uma dinâmica com o grupo. Coloque alguns objetos dentro do 

saquinho. Depois o professor colocará a mão dentro do saco e descrever o objeto 

que pegou. Exponha algumas dicas para que os alunos adivinhem qual é o objeto.  

Realizar as páginas do livro 328 E 329. 

Segue a página do livro 330 para ser realizado com a família 

 

Inglês: 

Wednesday, March 09, 2022 

 

Objetivo: Continuar com o vocabulário acerca dos materiais e comandos cotidianos 

utilizados em sala.  

 

Abrir o livro na página 12 e 13 e falar sobre os objetos que tem ali 

Agora vamos abrir o Activity book e fazer juntos a atividade das páginas 12 e 13. 

 

 

 

https://youtu.be/BJ5V68nKLmI

