
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 23 DE MARÇO DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Estudo da Língua  

 

OBJETIVO: Compreender a funcionalidade de uma poesia, identificar consoantes e vogais 

e formar palavras com sons silábicos. 

 

No poema, vemos que os sons finais de algumas palavras se combinam.  

Isso se chama rima! 

Na página 29 a turma do Eleva nos convidou a realizar uma leitura de palavras para 

identificarmos em voz alta quais os sons que se que podem rimar com outro som. 

Vamos lá! 

Os desafios não param eles continuam nas páginas 30 e 31. Prestem muita atenção pois, 

iremos observar as sílabas e formarmos palavras para continuarmos a brincadeira.    



ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Figuras Geométricas  

 

OBJETIVOS: Conhecer as figuras geométricas, suas 

características, comparar os sólidos e as figuras planas e apontar 

suas diferenças.  

 

Quantas embalagens diferentes? 

Muito bem! 

Vamos agrupa-las pôr semelhança. 

Hoje na nossa aula, vamos fazer grandes descobertas juntos com Luquinha e Téo. 

Eles também estão estudando as figuras geométricas e fazendo muitas descobertas. 

Vamos realizar as páginas 114 e 115 e descobrir os nomes e características destes 

materiais. 

A Duda também está muito interessada para descobrir o nome dos sólidos geométricos. 

Para complementarmos nosso debate vamos assistir um vídeo e fazermos mais 

descobertas. 

https://youtu.be/_gEm11EDh5U 

 

Agora como atividade de casa vocês deverão montar seus sólidos geométricos que 

estão presentes no material de apoio do módulo 1 nas páginas 415, 417, 419, 421 

para próxima aula.  

 

MÚSICA – 1o C 
 

OBJETIVO 

Apreciar partes da Sinfonia dos Animais, parte final. 

Imitar batidas com instrumentos de percussão. 

Leitura de mínimas, semínimas e colcheias com suas pausas. 

Usar instrumentos de percussão para tocar frases com mínimas e semínimas. 

 

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.  

 

 

https://youtu.be/_gEm11EDh5U


Apreciação musical: 

https://youtu.be/oA0REqABGCE 

A Sinfonia dos Animais. 

 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – 1o A e B 
 

Olá famílias! Tudo bem com vocês? 

Nestas últimas semanas nós conhecemos melhor o Tomás, seus familiares, amigos e sua 

casa.  

Agora chegou a sua vez de apresentar a sua casa e a sua família.  

Para tanto, vamos propor uma atividade chamada “Planta baixa da casa”.  

Esta atividade é para ser feita em família.  

Vocês vão pegar uma folha de papel, a maior possível. Peguem lápis de cor, canetinhas 

coloridas, e cada integrante da família fará o desenho de uma parte da casa como se fosse 

uma planta baixa, sem o telhado. Depois de desenharem a casa, desenhem também os 

objetos que vocês mais gostam em cada cômodo da casa. Se a criança não souber desenhar 

o objeto, ajude-a escrever o nome dele.  

Depois que acabarem de fazer esta atividade, perguntem uns para os outros.  

1. Como foi fazer esta atividade em família? 

2. Todo mundo se divertiu e deu muita risada? 

3. Você sabia qual era o lugar preferido da casa de seus familiares? 

4. Como ficou o colorido da sua casa? 

 

Quando terminar esta atividade, observe como você está se sentindo. Escolha um objeto 

pequeno ou um desenho para simbolizar o que você está sentindo e guarde-o dentro da 

caixa amarela que recebeu junto com o material de LIV.  

A ideia é que vocês possam nesta caixa amarela guardar objetos, desenhos, fotos, recados, 

bilhetes, lembranças, que sejam momentos marcantes da vida de vocês, que lembre uma 

emoção que você tenha passado. Use a caixa amarela para guardar um pouquinho da sua 

história.  

 

Se puder, tire uma foto deste desenho e compartilhe com a gente aqui no Google 

Classroom.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oA0REqABGCE


INGLÊS 
Wednesday, March 23, 2022 

 

Objetivo: Relembrar os números de 1 a 20. 

Ir colocando os números no quadro e convocar os alunos a irem contando em inglês. 

Depois assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

 

Abrir o Student book na pág. 14 e fazer as atividades juntos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

