
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 25 de março de 2022 – SEXTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Produção Textual 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os materiais escolares e as letras que o compõem 

organizar palavras em ordem alfabética, 

 

Olá Pessoal! 

Estamos precisando dar uma ajudinha para o Luquinha. Ele precisa organizar os seus 

materiais para sua aula. Mas ele está confuso. O material está todo espalhado pela sua 

cama e ele não sabe qual levar. 

Vamos dar uma ajudinha para nosso amigo. Para isso vamos realizar as páginas 32 e 33. 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária/ O filho do Grúfalo 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório das histórias infantis e 

a escuta sensível, respeitando as diferenças e conhecer a 

diversidade cultural. 

 

Essa semana vocês arrasaram com muitas descobertas! 

Fizemos muitos desafios, não foi mesmo? 

Mas não paramos por aí. Hoje na nossa Ciranda Literária, vamos conhecer uma história 

muito legal e também cheia de mistérios. 

É a história do Filho do Grúfalo! 

Como será esse filho? 

Essa história terá muitos personagens? 

Quais?  

Vamos prestar atenção a contação, pois em casa vocês deverão representar com desenho 

a parte da história que mais gostaram no caderno de desenho! 

https://youtu.be/KqXqiBmyEJk 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o C 
 

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. 
 

 

https://youtu.be/KqXqiBmyEJk


INGLÊS 

 

Friday, March 25, 2022 

 

Objetivo: Revisar o vocabulário das semanas anteriores – materiais escolares e números. 

 

Brincar de Spy with my little eye. Dizer aos alunos materiais para eles encontrarem e a 

quantidade. 

 

Depois vamos recortar as imagens da página 17 e brincar de memory game em duplas. 
 

 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 


