
 

 

 

 

 

 

 

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: 31 DE MARÇO DE 2022 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

Atividade: Atividades Finas- Revisão 

 

Objetivos: Realizar a contagem com autonomia, identificar e nomear os sólidos 

geométricos. 

 

Agora vamos prestar muita atenção na página 124, temos alguns números que está lá 

no nosso quadro numérico. 

Vamos nomear estes números e pintar uma bolinha até completar o número da imagem. 

Vocês lembram o nome dos sólidos geométricos? 

Vamos registrar na atividade desenvolvida, você pode consultar nosso cartaz que 

construímos sobre os sólidos geométricos. 

Para encerrar este capítulo, vamos observar a imagem da página 125 e fazer a 

contagem dos animais do sitio do seu Lobato. 

 

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

126 e 127 (revisão) com bastante dedicação. 

 

MÚSICA – 1o ANO A e B 
 

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 – TEATRO 

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!!!! 

 

1o ANO C – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 

 

Olá Famílias, como vocês estão? 

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

Valentina.  

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.  

https://youtu.be/oA0REqABGCE


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: 

Thursday, March 31, 2022 

 

Objetivo: Continuar vendo os brinquedos. 

 

Começar a aula com a Hello song e depois assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8  

 

Agora vamos abrir o workbook na página 19 e desenhar o brinquedo favorito. 

Pedir para trazer o seu brinquedo favorito na sexta-feira. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8

