
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 16 de março de 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Alfabeto 

 

OBJETIVO: Construir a identificação das letras que 

compõem o nosso alfabeto realizando o som da sílaba inicial 

de imagens selecionadas fazendo associação com nomes de 

colegas. Classificar vogais e consoantes. 

 

Nesta aula de hoje iremos falar em voz alta os nomes das 

crianças da Turma do Eleva e, depois, escrever o nome 

das figuras na página 24. 



Agora que concluirmos esta etapa, iremos refletir na escrita das letras do nosso 

alfabeto observando o som, e classificando em vogal ou consoante na página 25, assim 

vamos relembrar a escrita de algumas palavras e observar as letras que fazem parte do 

seu repertório: 

 

O que vocês observam nas palavras? 

Quais as letras que é diferente da escrita anterior? 

Quantas letra? 

Um nome de duas sílabas tem a mesma quantidade de letras? 

Vamos realizar um jogo virtual para completarmos nosso estudo de hoje? 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_alphabet.htm?languag

e=portuguese 

 

📌. Para finalizarmos nossa aula em casa, com a mediação de um adulto, realize a 

sequência do alfabeto no caderno pautado. 

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Sistema monetário. 

 

Objetivos: Levantar hipótese sobre o nosso sistema 

monetário ampliando a reflexão da leitura de tabela.  

 

Amigos quantas surpresas! A turma do Eleva está 

precisando muito da nossa ajuda. Eles fizeram compras 

na cantina da escola e não sabem como completar o quadro da página 107, então iremos 

realizar esta atividade. Não esqueçam de anotar o que cada um comprou e gastou é 

muito importante completarmos o quadro com atenção.  

Vamos fazer também o desafio na página 108. 

Agora iremos finalizar nossa aula assistindo um vídeo interessante para um diálogo 

sobre nosso sistema monetário. Fiquem atentos! 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

1o ANO C - MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Apreciar partes da Sinfonia dos Animais, parte final. 

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. 

 

 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_alphabet.htm?language=portuguese
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_alphabet.htm?language=portuguese
https://youtu.be/_HeXbeqvFf8


METODOLOGIA 

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

músicas finais, 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. 

 1o ANO A e B - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 
Esta semana conversamos sobre como identificar o que sentimos.  

Eles ouviram uma história sobre uma menina que sentia um vazio enorme, pois não 

conseguia identificar suas emoções, e buscava preencher o vazio com coisas externas, 

sempre se afastando do que realmente estava sentindo. 

Se puder, converse com a criança sobre esse “vazio”, que apareceu na história da 

menina e pergunte se ela já se sentiu assim.  

Busque sempre dialogar sobre as emoções deles, o que sentem, como sentem, buscando 

validar todas elas. 
 

Até a próxima.   

 

ENGLISH TIME:  
Ver aula no Classroom. 

 

 
 

https://youtu.be/oA0REqABGCE

