
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 18 DE MARÇO DE 2022 – SEXTA-FEIRA 

 

GRUPÃO 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Qual é a vogal e qual é consoante? 

 

OBJETIVO: Identificar as vogais e consoantes no nosso alfabeto. 

 

Amigos vamos brincar de desenhar e escrever na areia? 

Para esta atividade poderemos ir ao parque de areia ou área ecológica com palitos de 

picolé. 

Vocês poderão construir livremente, com o palito, o movimento da letra Bastão do nosso 

alfabeto na areia. Podemos também agrupar a nossa turma em grupos de consoantes e 

vogais. 



Depois desta etapa concluída, iremos construir o registro do nosso alfabeto no caderno 

de pauta.  

E para complementar nossa aula iremos de acessar o link do desafio e brincar para valer! 

A aventura começou! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/ 
 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária. Vamos fazer o 

registro no caderno de desenho dos personagens 

conhecidos do Sítio do Pica Pau Amarelo. 

 

OBJETIVO: Conhecer obras do escritor Monteiro 

Lobato, aumentar o repertório sobre contos. 

Esta semana foi cheia de descobertas. Realizamos muitos desafios e brincamos para 

valer! 

Agora chegou a hora da Ciranda, e não podemos esquecer de dialogar sobre o dia Mundial 

da Poesia e aproveitar para conhecer um grande escritor brasileiro. Eu acho que vocês 

já conhecem histórias de Monteiro Lobato, elas inspiraram muitos poetas infantis. 

Preparados? 

https://youtu.be/Xr4R58qFVpQ 

Agora que já conhecemos Monteiro Lobato, separei uma história muito legal do Sitio 

do Pica Pau Amarelo. Prestem muita atenção, pois em casa no caderno de desenhos 

vocês irão registrar os personagens desta história! 

https://youtu.be/3cuu4mQwqyo 

 

1o ANO C – 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. 
 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/brincandoVogais/
https://youtu.be/Xr4R58qFVpQ
https://youtu.be/3cuu4mQwqyo


Materiais: 

- Bambolês; 

- Bolas; 

- Cones; 

- Corda. 

 

INGLÊS: 
Friday, March 18, 2022 

 

Objetivo: Multiculturalidade – Revisar o vocabulário e conhecimentos acerca da data 

comemorativa Saint Patrick's Day e suas tradições 

 

Hello kids 

 

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

 

Finalizar a arte do Trevo do Saint Patrick 's Day. 

 

Ao final, jogar o jogo 

https://matchthememory.com/Stephens-Saintpatricksday 

 

 

 

 

BOM FIM DE SEMANA 

https://matchthememory.com/Stephens-Saintpatricksday

