
 
 

Esta semana está repleta de novas 

aprendizagens. 

Vamos mergulhar no mundo dos 

números e criar com sucatas. 

Vamos juntos aprender e se divertir. 

 

 

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

 

DATA: 05 de abril de 2022 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

Atividade: Tipos de Materiais- Atividades Finais. 

 

Objetivos: Identificar os tipos de materiais e suas respectivas lixeiras. 
 

Estamos na reta final das atividades de ciências. 

Conhecemos os 5 erres e as lixeiras para reciclagem do lixo. 

Cada material deve ser jogado em uma lixeira de cor diferente para ser corretamente 

reciclado. 

Vamos observar os objetos das páginas 342 e 342 e indicar qual é a cor da lixeira que 

devemos depositar o lixo. 

Vamos assistir um vídeo com a turma do Eleva e fazer novas descobertas sobre a 

reciclagem. 

https://youtu.be/xp6ZDYAO6ho 

 

📌. Para finalizarmos nossa aula, em casa, realize a página 340 e 341 com bastante 

dedicação. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

Atividade: Vamos nos Localizar- Início do capítulo 2 

 

Objetivos: Identificar os números de uso diário e suas funções, organizar a ordem 

numérica  

Estamos iniciando o nosso capítulo 2 na área de Matemática. 

https://youtu.be/xp6ZDYAO6ho


Vamos observar as imagens das páginas 128 e 129 e convidar alguns colegas para realizar 

a leitura destas perguntinhas e compartilhar nossas conclusões. 

Os números estão em todas as partes, na escola, em nossa casa, na rua e em muitos outros 

lugares. 

Você tem algum número prefiro? 

Você pode escolher a sua data d aniversário, o número do seu calçado ou até mesmo o 

número do celular de alguém que você conheça. 

Na página 130, vamos fazer o registro dos números que são importantes para vocês, mas 

atenção vamos registrá-lo e fazer um desenho referente a sua escolha.  

 

📌. Para finalizarmos nossa aula, em casa, realize a página 131 com bastante 

dedicação. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o ANO A e B  
Objetivo: 

- 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; 

4. Relaxamento. 

 

Materiais: 

- Bambolês; 

- Bolas; 

- Cones; 

- Corda. 
 

 

TEATRO – 1o ANO C  
YOGA DOS ANIMAIS 

 

Olá Meus Amores!  Hoje nós faremos em nossa aula uma prática de Yoga!  

Yoga significa união, conexão. 

Os ensinamentos do Yoga existem há mais de dois mil anos. A prática ensina a união do 

corpo, nas mais diversas partes da vida do ser humano, em equilíbrio com a mente.  Além 

disso, também instrui a ter mais respeito com o próximo e harmonia, seja nas ações, 

pensamentos e palavras.  A prática do Yoga traz muitos benefícios para nós!  



E hoje faremos alguns asanas (posturas) inspirados em bichos! Quais serão eles? Vamos 

descobrir? 

 

ENGLISH TIME:  
Ver aula no Classroom. 

 


