
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos um encontro marcado! 

Esta semana iremos desvendar mistérios e descobrir muitas 

surpresas e falar sobre poesia, escritores e muitas histórias! 

Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas 

que deixarão vocês com um gostinho de quero mais. 

Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A, B e C. 
 

DATA: 15 de março de 2022 – TERÇA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Funções dos objetos 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância dos objetos e sua função no dia a dia. 

 

Olá amigos! 

A turminha do Eleva também está muito feliz, está fazendo descobertas investigações 

sobre os objetos! 

Juntos com eles vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão 

importante. 



O ser humano inventou o papel e o plástico; também aprendeu a produzir tecidos para 

fazer roupas que nos mantém aquecidos. Vamos assistir um vídeo que irá ilustrar o nosso 

dialogo: https://youtu.be/JbjpSo8oYME 

Agora vamos realizar as páginas 332 e 333 do módulo 1 e relembrar a importância de 

qual material é feito alguns objetos e como eles são importantes para uso no cotidiano. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Problemas com os números 

 

OBJETIVO: Construir estratégias na resolução de problemas com os números e 

identificar sua função real e social. 

 

Crianças, a turma do Eleva aprendeu na escola sobre a 

história dos números. Eles gostaram tanto que contaram 

para vocês na aula passada.  

Agora teremos que realizar um desafio com a ajuda com 

de todos do grupo! Na página 106 vocês irão utilizar os 

números para representar quantidades e também terão 

desafios de observa a quantidade de dinheiro que Victor 

Hugo terá que leva para a escola. 

Preparados?  

Então vamos lá! 

📌. No final da nossa aula, com a mediação de um adulto, como atividade de casa vocês 

poderão realizar outro probleminha no caderno de pauta. 

 

1o ANO A e B - EDUCAÇÃO FÍSICA  

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. Sessão de Yoga Kids – Serão realizados alguns movimentos específicos da Yoga 

voltados para crianças; 

3. Circuitos motores. 

 

https://youtu.be/JbjpSo8oYME


Materiais: 

- Bambolês; 

- Bolas; 

- Cones; 

- Corda. 

 

1o ANO C – TEATRO 

Fantoches dos Animais 

Vamos produzir fantoches de bichinhos diversos e contar muitas histórias! 

 

ENGLISH TIME:  
Ver aula no Classroom. 

 
 

 

 


