
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 01 DE ABRIL DE 2022 – SEXTA-FEIRA 

                  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa- Proj. Produção Textual 
 

Atividade: Produção Textual- Lista 

 

Objetivos: Desenvolver a escuta atenta, identificar e localizar palavras que rimam. 
 

Você sabia que crianças têm direito e deveres? 

Sim, esta garantia está firmada em várias partes no nosso planeta, existe um 

documento muito importante que garanti os direitos das crianças. 

Vamos acompanhar a canção: “Criança não Trabalha” do grupos palavra cantada que 

está na página 48 e conversamos sobre o que escutamos . 

Esta canção têm uma característica que encontramos em um poema, são as rimas. 

Vamos realizar as atividades da página 49, lá vamos localizar as rimas da canção e 

muitas outras atividades interessantes. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

Atividade: Passagem do tempo 

 

Objetivos: Identificar a passagem do tempo e as diferentes sequências cronológicas. 

 

Estamos aprendendo na área de história sobre a linha do tempo dos seres humanos. 

Vimos que durante o nosso desenvolvimento, acontecem fatos importantes que marcam 

a fase em que estamos vivendo. 

 



 

Aprendemos a falar, andar, brincar e fazer novos amigos durante nosso 

desenvolvimento. 

Observe na página 198 a sequência cronológica da vida de Luquinha, coletivamente 

vamos fazer o levantamento sobre nossas observações. 

Mas agora me responda: Você sabia que os objetos também tem uma linha do tempo? 

https://youtu.be/yMGm7cPCh6o 

Observem as imagens na página 199, lá encontramos algumas imagens de computadores 

bem diferentes. 

Por que isso acontece? 

Todos são iguais? 

Juntos vamos fazer descobertas sobre a evolução deste aparelho e registrar suas 

diferenças. 

📌. Para continuarmos nosso estudo sobre a linha do tempo, vamos realizar com a 

auxílio de um familiar as atividades da página 200 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

Atividades: Ciranda Literária.  

 

Objetivos: Realizar a leitura para deleite, aumentar o repertório oral, desenvolver 

autonomia e responsabilidade, interagir com seus familiares. 
 

Hoje nossa Ciranda Literária está com uma cara nova. 

No início do ano, vocês trouxeram para a escola alguns títulos de livros literários. 

Hoje nossa Ciranda acontecerá da seguinte forma. 

Vocês vão escolher um dos três títulos que trouxeram e realizar a leitura com um dos 

seus familiares. 

Na segunda-feira na nossa roda, vamos apresentar aos nossos colegas o livro escolhido, 

quem escreveu e sobre o que a história fala. 

Vai ser um momento muito delicioso! 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o ANO C  
Objetivo: 
 

- Observar os alunos dentro das suas individualidades; 
- Desenvolver novas possibilidades de movimentos. 

 
Metodologia: 
- Jogos e Brincadeiras; 
- Circuitos Motores. 

https://youtu.be/yMGm7cPCh6o


 
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. 

 

INGLÊS: 
 

Friday, April 01, 2022 

 

Objetivo: Revisar o vocabulário dos brinquedos. 

 

Hoje é dia de apresentar para a turma o seu brinquedo favorito! Cada estudante irá 

apresentar aos seus colegas o seu brinquedo favorito e depois faremos uma dinâmica 

no quadro. Cada estudante irá ao quadro e desenhará o brinquedo que mais gostou de 

um dos colegas e o restante da turma deve adivinhar e falar o nome do brinquedo em 

Inglês. 

 
 

BOM FIM DE SEMANA 
 


