
 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 11 Março DE 2022 – SEXTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: GEOGRAFIA 

 

ATIVIDADE: COMO SOU 

 

OBJETIVO: Reconhecer as características pessoais promovendo atitudes de 

respeito as individualidades. 

 

LIVRO PÁGINA 259 EM CLASSE E PÁGINA 260 PARA CASA. 
 

Organize a turma em duplas para realização da brincadeira “siga o mestre”, com 

movimentos simples, em um curto tempo (em torno de dois minutos por mestre). O 

objetivo nesse momento é que possam explorar seus traços e características 

físicas, com riqueza de detalhes, notando suas diferenças e conversem a respeito. 

Após ambos terem passado pelos comandos do colega, questione o porquê de algumas 

partes serem mais semelhantes do que outras.  

 Após a dinâmica que contextualiza o tema da aula, faça as perguntas norteadoras 

“O que temos como características?” e “Somos todos iguais? Por quê? Os alunos 

poderão demonstrar interesse em responder de acordo com as percepções da 

atividade anterior. 

Solicite ao grupo que abra o livro página 259. 

Durante a atividade, pergunte aos alunos se eles costumam se olhar no espelho e em 

que momentos do dia fazem isso. 



 Seria interessante disponibilizar um espelho na sala durante a aula para que cada 

aluno explore sua imagem no espelho e perceba suas principais características física 

como, detalhes do cabelo, dos olhos entre outros. 

Após, pergunte qual a parte do seu corpo preferido? 

Com quem eles se parecem fisicamente. Deixem que relatem suas percepções para 

após, realizarem o preenchimento do quadro com as respostas compartilhadas 

somente sobre suas características físicas. 

Para casa: Realizar com a família a página com 260. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o C 
Objetivo: 

- Observar os alunos dentro das suas individualidades 

 

Metodologia: 

- Jogos e Brincadeiras 

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. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO 

TEXTUAL 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária/ Reconto através de desenho - atividade no caderno 

de desenho 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório de literatura  infantil deleitando-se pela 

contação de história e inserindo-se no ambiente letrado. 



 

Leitura do livro :Segue o link para realização da 

leitura: https://pt.slideshare.net/Gloritcha/o-

livro-da-famlia-55143026 

ou como sugestão, segue o  link do vídeo: 

https://youtu.be/1_J8b_cRGGc 

Depois você deverá organizar os alunos em roda de 

conversa e estabelecer um diálogo a respeito do 

valor da família para a criança. A roda de conversa é um espaço de diálogo 

privilegiado, possibilita a troca e a interação e deve ser sempre utilizada pelo 

professor, lembrando que é fundamental oferecer a oportunidade de participação 

para todos os alunos e valorizar as suas falas. 

A aula deverá ser desenvolvida a partir dos conhecimentos que os alunos têm da 

estrutura familiar. Cada aluno deverá contar com quem mora e qual o seu grau de 

parentesco, ou se identificar com alguma família apresentada pelo autor. 

Após a participação de todos os alunos levante as seguintes questões: 

- As famílias dos colegas têm a mesma formação que a sua? 

- Que diferenças vocês perceberam? 

- Perceberam que existem colegas que não moram com os pais? 

- Que outras pessoas, além dos pais, convivem com os colegas em casa? 

- Quantos convivem com padrastos ou madrastas? 

- Alguém tem irmãos que são filhos só do pai ou só da mãe? 

Atividade no caderno de desenho: Utilize sua criatividade e represente através 

de desenho a parte da história que você mais gostou. não esqueça de escrever uma 

legenda. 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/Gloritcha/o-livro-da-famlia-55143026
https://pt.slideshare.net/Gloritcha/o-livro-da-famlia-55143026
https://youtu.be/1_J8b_cRGGc


Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS:  

Friday, March 11, 2022 

 

Objetivo: Promover a leitura e desenvolver compreensão fonética da língua 

 

Hello kids 

 

How are you today. Happy, Sad, Angry, Sleepy, Hungry 

 

Ir para biblioteca fazer leitura de um livro. 
 

 
 

 

 

 

 

 


