
 

 

 

 

 

 

 

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: 29 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

Atividade: Os cinco erres de uma vida sustentável. 

 

Objetivos: Conhecer os 5 erres e sua função, compreender a importância da reciclagem 

no nosso planeta. 
 

Diariamente produzimos lixo por onde passamos, na escola, na nossa casa e em outros 

lugares. 

Mas você sabia que este lixo pode ser reciclado? 

Transformado em outro objeto? 

A reciclagem colabora com o nosso planeta, pois quando reciclamos não estamos poluindo, 

desta forma colaboramos com o meio ambiente. 

https://youtu.be/6G6f2stDCN0 

Na página 338, vamos conhecer um símbolo que representa a reciclagem, hoje usamos os 

5 erres que tem um significado muito importante para o nosso planeta. 

Vamos juntos pensar e registrar na página 339 nas nossas ações quando utilizamos os 5 

erres. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

Atividade: Atividades Finas- Revisão 

https://youtu.be/6G6f2stDCN0


Objetivos: Identificar o nome dos sólidos geométricos e suas características, associar os 

sólidos com objetos. 
 

Na área da matemática, estamos conhecendo os sólidos geométricos e este assuntos está 

muito interessante. 

Agora chegou a hora de colocar a mão na massa, vamos lá?! 

Na página 120, vamos convidar um colega para realizar a leitura do enunciado e com atenção 

realizar esta atividade. 

Foi fácil?  

Foi né! 

Vamos consultar o nosso cartaz com os sólidos geométricos para realizar a página 121 com 

muita atenção. 

Contando quantos sólidos temos de cada tipo. 

 

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

a página 119 com bastante dedicação. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o ANO A e B  
 

Objetivo: 

- Observar os alunos dentro das suas individualidades; 

- Desenvolver novas possibilidades de movimentos. 

 

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. 
 

 



TEATRO – 1o ANO C  

 

Escola de Mágicos 

Na aula passada tivemos brincadeiras com a nossa Super Caixa Mágica: transformamos 

nossos dedinhos com dedoches de personagens diversos, embarcando em mundo mágico 

de brincadeiras, histórias e fantasia! Hoje, em homenagem ao dia do Circo, faremos 

muitas transformações e mágicas!  

A Mágica Cami convoca todos vocês! Fiquem atentos... cada um terá a sua vez na nossa 

“Escolas de Mágicos! 

Abracadabra, Alacazami, vamos brincar de mágica com a Pró Cami! 

Eba!!!! 

 

INGLÊS: 

Tuesday, March 29, 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 17 e recortar o memory game. Depois iremos 

nos juntar em grupos de quatro estudantes e jogar o nosso memory game de school 

supplies. 

. 
 


