
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 24 de março de 2022 – QUINTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Sólidos Geométricos e Contagem 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os sólidos geométricos, realizar contagem, 

identificando o número e seu nome. 

Todos com seus sólidos geométricos aí? 

Ótimo! 

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

Eles também estão estudando os sólidos geométricos e fazendo muitas descobertas. 

Vamos realizar as páginas 116 e 117 e descobrir os nomes e características destes 

materiais. 

Na página 118 tem uma cruzadinha muito legal sobre os sólidos geométricos que vocês 

montaram!  



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Fases da Vida 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes fases da vida e suas 

principais características. 

 

Nossa vocês cresceram, não é mesmo?  

Todos os seres vivos passam por todas as fases da vida. 

Você conhece as fases da vida? 

Vamos juntos descobrir nas páginas 195 e 196, quais são estas fases e o que acontece em 

cada uma delas. 

Para nossa próxima aula na semana que vem, vamos apresentar a linha do tempo de 

vocês. 

Na página 197, junto com a sua família vocês vão montar a linha do tempo do seu 

crescimento. Caprichem! 

 Neste vídeo vocês vão conhecer as fases da vida, está bem legal! 

 https://youtu.be/AFN52hq7d7w 

 

TEATRO – 1o A e B 
 

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! 

 

MÚSICA – 1o A / B  
 

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. 

 

https://youtu.be/AFN52hq7d7w


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. 
 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – 1o C 
 

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: 
Thursday, March 24, 2022 

 

Objetivo: Continuar vendo os números de 1 a 20. 

 

Começar a aula com os números de 1 a 20 no quadro. 

Chamar os alunos para circularem os números que a Teacher falar. 

 

Levar os alunos para a área próxima a brinquedoteca e brincar com os números no chão. 
 

 


