
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Crianças, iremos vivenciar uma semana repleta de investigações! 

Vocês estão preparados? 

Quantas descobertas aguardam nosso grupo! Vamos conhecer muitas formas 

desconhecidas, vamos ver que cada um tem seu jeito de ser. 

E o mais legal de tudo isso, é que vamos fazer todas estas descobertas 

juntinhos. 

Se preparem, nossa semana vai começar! 
 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A B e C 
 

DATA: 21 de março de 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Poesia – Um dia na escola – Proj. Produção Textual 

 

OBJETIVO: Compreender a funcionalidade da poesia 

ampliando a linguagem oral e escrita e favorecendo a 

construção de um vocabulário e aquisição de leitura.  
 

Como é seu dia na escola? 

O que você faz quando está com seus colegas? 

Ouça a leitura da poesia que a Turma do Eleva 

compartilhou na página 27 e resolva os desafios da 

página 28. 

O que você achou do poema? 

Sua escola é parecida?  



Na nossa aula de hoje iremos realizar um diálogo sobre a poesia construir palavras e 

compartilhar nossas descobertas.  

Depois da nossa aula, como atividade de casa, vocês deverão preencher com a ajuda de 

um adulto o crachá da página 26 e do material de apoio. Atenção! Vamos precisar destas 

informações. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Somos Diferentes 

OBJETIVO: Identificar as características e a altura dos colegas.  

Hoje na aula iremos fazer grandes descobertas. 

Vamos comparar a nossa altura com os demais colegas 

com o auxílio de um barbante, assim poderemos 

perceber diferença de tamanhos no nosso grupo e ao 

nosso redor. 

Prosseguiremos, completando o quadro da atividade da 

página 264. Agora, podemos perceber que cada um é 

de um jeito; a Duda com os olhos puxados, o Torugo 

tem os cabelos loiros, o Luquinha com cabelos 

encaracolados e que cada um tem um tamanho que pode ser ou não igual a outros colegas 

da nossa turma. 

Foi um dia muito animado. 

 

SEMANA DE APLICAÇÃO DE PORTFÓLIO MATEMÁTICA 

Habilidade: (EF01MA01) utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de 

ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não 

indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

 

ENGLISH TIME:  
Monday, March 21, 2022 

 

Objetivo: Phonics Day. Relembrar o som da letra A 

 

Hello kids, 

 

Começar o dia com a música do alfabeto inglês 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

 

E assistir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=VdUpF0Pzrw0 

 

Abrir o Student book na página 9 e fazer a atividade com a Teacher. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=VdUpF0Pzrw0


Fazer uma brincadeira Guess the drawing. Cada aluno vai receber um papel e fazer um 

desenho de algo que tenha a letra A em inglês. Depois, vamos sortear alguns para vir na 

frente e dar dicas para os colegas acertarem o que é. 
 

 

 


