
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 30 DE MARÇO DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

Atividade: Poema - Abertura do Capítulo 2 - Listas 

 

Objetivo: Identificar o portador textual lista e suas funções, construir uma lista com 

seus direitos e deveres na escola. 
 

Hoje vamos iniciar os capítulo 2 do nosso módulo, nele vamos aprender mais sobre as 

listas e sobre nossos direitos e deveres na escola.  

Vamos apreciar as páginas da abertura do capítulo 44 e 45, lá vamos encontrar muitas 

informações importantes para nós. 

Para vivermos em um ambiente organizado e harmonioso, precisamos ter alguns 

combinados importantes. 

Veja na página 46, a família da Duda construiu uma lista para saber quais são as tarefas 

a serem cumpridas durante a semana. 

E você tem tarefas para realizar em sua casa? 

Você colabora com a organização da sua casa? 

Em roda coletivamente, vamos construir uma lista com os combinados da nossa sala de 

aula, a professora será a escriba e juntos vamos pensar em atitude para deixar nossa 

sala de aula cada vez mais divertida e agradável. 
 

📌. Para finalizarmos nossa aula, com a mediação de um adulto, realize a página 47 

com bastante dedicação. 



   

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

Atividade: Revisão-Contagem e escrita numérica. 

 

Objetivos: Realizar a contagem e relacionar com os números, identificar e nomear os 

numerais. 

 

Estamos na reta final do nosso capítulo 1 de Matemática. 

Aprendemos e relembramos números e quantidades, agora vamos realizar as atividades 

finais com muita atenção e dedicação. 

Na página 122 temos alguns brinquedos e os números correspondentes, coletivamente 

vamos realizar a contagem e localizar o número que pertence a este conjunto.  

Assim como as pessoas e objetos tem nomes, os números também. 

Na página 123, temos uma lista com alguns números que vocês já conhecem, vamos fazer 

o registro escrito do nome de cada um deles. 

 

1o ANO C - MÚSICA: 

OBJETIVO 

Apreciar partes da Sinfonia dos Animais, parte final. 

Imitar batidas com instrumentos de percussão. 

Ler frases rítmicas com 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.  

 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/oA0REqABGCE 

A Sinfonia dos Animais. 

 

1o ANO A e B - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 
Olá Famílias, como vocês estão? 

Na última aula nós estudamos sobre ciúmes. O Tomás sentiu um pouco de ciúmes da 

Valentina.  

 

https://youtu.be/oA0REqABGCE


Para refletirmos um pouco mais sobre este sentimento que as vezes nos invade, segue 

uma atividade como sugestão: 

Pegue papel, lápis de cor e canetinhas coloridas.  

Escolhe uma cor que tem relação com ciúmes. Feche os olhos tente lembrar uma situação 

de ciúmes. Caso você não se lembre, recorde rapidamente a história do Tomás, o que 

ele sentiu da Valentina, e busque representar em desenho esse sentimento.  

A criança é livre para desenhar. Deixe-a dar o formato que quiser. Se puder, desenhe 

também, e depois comparem os desenhos.  Como foi feito? Ocupou o papel todo? O risco 

foi forte ou fraco? Vocês usaram as mesmas cores? Cores parecidas? Qual o formato? 

Se vocês tiverem vontade, pode escolher outra emoção que vocês estão sentindo agora 

e faça o desenho de acordo com a cor que você escolheu para cada emoção.  

Se puder, compartilhe como foi essa experiência aqui no Google Classroom. Vamos 

adorar receber.  

 

INGLÊS: 
Wednesday, March 30, 2022 

 

Objetivo: Relembrar o vocabulário sobre brinquedos. 

Vamos começar ouvindo a Hello song e depois assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E  

 

Abrir o Student book na pág. 20 e fazer as atividades junto com a teacher. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

