
 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 10 de MARÇO DE 2022 – QUINTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE: Ordem Crescente e Decrescente dos números naturais. 

 

OBJETIVO: Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

Inicie a aula retomando a ideia de ordem decrescente e crescente e a forma como 

se organizam, algumas vezes do maior para o menor, outras do menor para o maior. 

Perceba durante a explicação se os alunos conhecem a sequência numérica. Utilize 

se possível um quadro numérico na sala, sempre exposto e à vista dos alunos, facilita 

a habituação com essa lógica de organização dos números. 

Apresente para o grupo o vídeo sobre a temática: 

Segue link do vídeo- https://youtu.be/QIghDIfJY44 

O professor propõe um jogo no qual as crianças também se organizam em 

sequência.  
 

1o Faça cartões de numerais de acordo com o número da metade de alunos de sua 

turma. 
 

2o Divida a turma em 2 grupos 

https://youtu.be/QIghDIfJY44


3o Entregue aleatoriamente um cartão a cada aluno. 

4o Coloque uma música alegre e peça que os alunos dancem aleatoriamente. 

5o Quando a música parar de tocar os grupos devem fazer fila em ordem crescente 

ou decrescente. 

 - O grupo que formar a fila mais rápido e de forma correta vence. 

 

Obs.: Oriente-os a cada nova jogada quanto a ordem que devem formar fila 

(crescente ou decrescente). 

Realizar a atividade impressa de classe. 

 

ATIVIDADE IMPRESSA: ORDEM CRESCENTE – (estante de livros) 
 

Orientação da atividade: 

Solicite que os alunos observem os numerais dos livros. 

Em seguida, pergunte qual será o primeiro número para realizar a ordem 

crescente.  

Após, informe que eles deverão fazer a sequência numérica na ordem decrescente, 

ou seja, do número maior para o menor. 

Pergunte ao grupo se eles já presenciaram a contagem de uma nave espacial em 

algum desenho, filme. Deixe que os alunos relatem sua experiência. Depois solicite 

que preencha o foguete com a sequência numérica na ordem decrescente. 

 

TEATRO:  
1o A e B - Vamos produzir fantoches de bichinhos diversos e contar muitas 

histórias! 

  

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Apreciar partes da Sinfonia dos Animais. 

Imitar batidas com instrumentos de percussão. 

Leitura de mínimas e semínimas com suas pausas. 

Usar instrumentos de percussão para tocar frases com mínimas e semínimas. 

 

METODOLOGIA 

Nesta aula as turmas ouvirão a peça de Dawn Brown, “A Sinfonia dos Animais”, onde 

experimentarão diferentes emoções com as canções inspiradas nos movimentos dos 

animais.  Em seguida a turma fará leitura de frases com mínimas, semínimas e 

colcheias, encerrando com execução das frases com instrumentos de percussão.  

Apreciação musical: 

https://youtu.be/oA0REqABGCE 

A Sinfonia dos Animais. 

https://youtu.be/oA0REqABGCE


INGLÊS 
 

Thursday, March 10, 2022 

 

Objetivo: Avaliar a compreensão dos alunos acerca do vocabulário trabalhado na 

semana. 

 

Vamos assistir ao vídeo e adivinhar os objetos que aparecem aí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GwDZ6p6Pv8 

 

Agora vamos fazer a brincadeira I spy with mi little eye. 

A teacher vai dizer alguns objetos e as crianças devem tentar pega-los. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GwDZ6p6Pv8

