
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 22 de março de 2022 – TERÇA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Lixo 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da reciclagem e 

descarte do lixo.  
 

Olá detetives! 

A turminha do Eleva está fazendo muitas descobertas 

sobre o descarte dos resíduos. 

Vocês sabiam que eles também estão estudando o descarte 

do lixo? 

Pois é! 

Vocês já se perguntaram para onde vão os objetos quando eles deixam de ser úteis para 

nós? 



Para aquecer nossa roda de conversa iremos jogar um jogo virtual com todos da nossa 

turma: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer 

Agora, iremos realizar uma leitura informativa na página 334,335 e depois conversar 

sobre reciclar e nem tudo que sobra é lixo. Em seguida, junto com a pró vamos realizar a 

atividade da página 336 e a coleta para a experiência da página 337.  

Na próxima aula continuaremos observando e anotando a experiência. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Desafio e Contagem com jogos 

 

OBJETIVO: Identificar correspondendo número e quantidade, realizar a contagem 

seguindo uma sequência observando sucessores e antecessores. 
 

Nossa, esta aula está cheia de desafio! 

Vocês estão preparados para mais uma sessão de novas 

aventuras?  

Eu ouvi um sim! 

Oba, então vamos lá.  

Na página 112 temos um jogo com cartas, lá iremos marcar 

a carta de maior número em cada dupla. Ufa, foi um jogo 

com uma série de desafios. 

Agora como atividade de casa vocês deverão preencher continuar realizando os 

desafios da página 113 e trazer embalagens de formas diferentes (caixa de pasta 

de dente, chocolates / (Aula de matemática)  

Como é bom aprender matemática! 
  

TEATRO – 1o C   
A CAIXA MÁGICA DOS PERSONAGENS 

Hoje na nossa aulinha, teremos muita história pra contar!  

Além de apresentarmos para o grupo os Fantoches de bichinhos que fizemos, com direito 

a muitas histórias, iremos receber a visita de uma caixa mágica que quando colocamos a 

mão dentro, o nosso dedinho se transforma em um personagem misterioso e então, tudo 

pode acontecer! 

Vamos? 

Beijinhos, Pró Cami! 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer


EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o A e B 
Objetivo: 

- Observar os alunos dentro das suas individualidades 

 

Metodologia: 

- Jogos e Brincadeiras; 

- Circuitos Motores. 

 

Desenvolvimento: 

 

1. Será feita uma roda para reafirmar os combinados das aulas passadas sobre ter 

cuidado com os colegas na hora das atividades; 

2. Será feito uma série de alongamentos e depois um breve aquecimento; 

3. Circuitos motores. 

 

Materiais: 

- Bambolês; 

- Bolas; 

- Cones; 

- Corda. 
 
 

INGLÊS 
 

Tuesday, March 22, 2022 

 

Objetivo: Revisar o vocabulário sobre escola, espaços e materiais. 

 

Escolher o helper para fazer o calendário. 

 

Hoje, vamos abrir o Student book na página 12.  

Perguntar aos alunos que materiais eles vêm nessa página 

Vamos fazer a atividade juntos. 
 

 


