
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 17 de março de 2022 – QUINTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Desafio com número quantidade 

 

OBJETIVO: Construir estratégias nas operações matemáticas. 

 

Crianças, fiquei sabendo que vocês adoram desafios, então convidei a turminha do Eleva 

para realizarmos juntos as páginas 109 e 110.  

Para estas atividades precisamos escolher um algarismo e escrever no meio do 

quadrado. Continuaremos completando o balão com a quantidade referente ao número 

escolhido anteriormente. Prosseguiremos brincando com desafios dos números que 

estão nas placas da turminha Eleva.  



Assim seguiremos pistas para as próximas atividades e faremos muitas descobertas. 

Muito Bem, vocês realizaram com interesse a nossa aula de matemática. 

📌. Para finalizarmos nosso estudo em casa, com a mediação de um adulto, façam 

a questão 7 da página 111. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
 

ATIVIDADE: Passagem do tempo 

 

OBJETIVO: Identificar a passagem do tempo por 

meio de histórias e fotografias que acontecem com as 

famílias. 

Hoje na nossa aula, iremos ouvir a história de uma 

garotinha muito esperta que começa a investigar, com 

a sua lupa, um mistério muito intrigante sobre sua 

família. 

Que tipos de registro ela deve usar em sua 

investigação? 

Preparados?  

Então prestem atenção a contação do livro “O mistério da minha família, de Anna Manso.  

https://youtu.be/9RavLKIIF0I 

Agora é nossa vez. Para esta etapa iremos realizar diálogo com as atividades das páginas 

192 e 194. Como foi bom perceber como o tempo passa, e as mudanças que ocorrem no 

nosso corpo e no corpo de outras pessoas são importantes e fazem parte do registro 

nos álbuns de fotografia. 

Descobrimos também que as famílias são diferentes umas das outras e que cada uma 

delas apresenta histórias e hábitos diferentes. 

📌. Para finalizarmos nosso estudo que tal trazermos um álbum de fotografia com 

alguns aniversários? Assim, socializarmos com os colegas registros de mudanças 

familiares ao longo do tempo.  

 

1o ANO A e B – 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://youtu.be/9RavLKIIF0I


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 – TEATRO 
Entrevista Animal! 

Vamos fazer uma apresentação dos Fantoches com direito a uma divertida entrevista! 

 

1o ANO C – 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

