
 

 

 

 

 

 

 

Vamos juntos esta semana fazer muitas descobertas sobre nossas 

preferências e compartilhar com os nossos colegas. 

Vai ser uma delícia! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B e C. 

 

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

Atividades: Produção Textual 

 

Objetivos: Conhecer a funcionalidade de uma lista, relembrar a ordem alfabética, 

construir uma lista, planejar e organizar pensamento. 

 

Nós estamos aprendendo que cada pessoa é de um jeito, gosta de uma comida ou 

brincadeira diferente, isto porquê, cada um é de um jeito. 

Hoje na nossa aula, vamos apresentar oralmente para os nossos amigos nossa comida 

e brincadeira preferida. 

Em roda a pró vai fazendo o registro em um cartaz que irá ficar exposto na sala de 

aula. 

Vamos construir duas listas, uma de brincadeiras e outra de comidas preferidas da 

turma do 1o ano e vamos retomar uma perguntinha que está na página 36. 

Com as duas listas construídas, vamos escolher qual delas iremos colocar em ordem 

alfabética. 

Coletivamente vamos organizar em ordem alfabética a lista escolhida e fazer o 

registro na página 37. 

 

📌. Para finalizarmos nossa aula, com a mediação de um adulto, realize a página 

38 com bastante dedicação. 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

Atividade: Meus gostos e preferências.  

Objetivo: Identificar seus gostos e preferências, localizar as informações do poema 

desenvolvido. 

Estamos aprendendo que cada um é de um jeito. 

Cada um tem suas preferências e gostos. 

Na página 265, vamos realizar a leitura de um poema que fala sobre as preferências 

de algumas crianças. 

Como cada um é um, na página 266 temos imagens de atividades qual a turma do Eleva 

gosta de realizar, cada um está mostrando a sua preferida. E você, qual é a sua 

atividade preferida? 

https://youtu.be/CsQDUSDif2A 

Quando estamos contentes ou triste, expressamos estes sentimentos com 

expressões que mostram o que estamos sentindo. 

Na página 267, vamos nomear e identificar os sentimentos que Nina está mostrando 

para nós. 

 

ENGLISH TIME:  
Monday, March 28, 2022 

 

Objetivo: Phonics Day.  Conhecer e se familiarizar com a fonética inglesa. 

Conhecer o som da letra B 

Hello kids, 

Começar o dia com a música do alfabeto inglês 

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

E assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=MzRQHYsrNYo  

E depois o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=0pBt0F2AN7E 

Agora vamos abrir o caderno de desenho e fazer um lindo desenho de algum elemento 

que começa com letra B que vimos nos vídeos e escrever o nome dele. 

 

 

https://youtu.be/CsQDUSDif2A
https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=MzRQHYsrNYo

