
 
 

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: 06 DE ABRIL DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

Atividade: Produção Textual 

 

Objetivo: Planejar, organizar pensamentos e ações de boa convivência. 
 

No início do ano, construímos um mural com os nossos combinados de sala de aula. 

Vocês se lembram? 

Agora vamos visitar este mural e observar se precisamos reorganizá-lo ou dar uma cara 

nova para ele. 

Coletivamente na página 52, vamos fazer a leitura de algumas dicas que a turma do Eleva 

está no dando para fazer um mural de boa convivência. 

Nesta leitura encontramos duas expressões que podemos colocar em nosso mural: 

“comportamento desejável” e “comportamento indesejável” 

Com o nosso cartaz de cara nova, vamos observar como as frases dos dois tipos de 

comportamentos foram registradas e vamos anotá-las no nosso módulo lá na página 53. 

 

📌. Para casa: Recorte as imagens das páginas 405 e 407 e traga para a próxima aula 

no envelope que a pró irá entregar. 

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

Atividade: Sequência Numérica/ Números Sucessores. 
 

Objetivos: Identificar e organizar a sequência numérica, identificar e registrar os 

números antecessor e sucessor. 



 

Na nossa sala de aula, tem um quadro numérica, fique atento que ele poderá te ajudar 

nesta atividade. 

https://youtu.be/H_WzaJ4bY2U 

Na página 132 vamos completar a reta numérica, nela estão faltando alguns números. Se 

você precisar, pode consultar o quadro numérico. 

A turma do Eleva está precisando da nossa ajuda para descobrir são os números 

antecessores ou sucessores que eles estão dizendo. Vamos lá?! 

Para nossa aula ficar ainda mais divertida, vamos fazer um ligue-pontos que está na página 

133 e descobrir que animal está lá. 

 

MÚSICA – 1o ANO C 
OBJETIVO 

Apreciar partes de temas dos desenhos animados da Cartoon Network. 

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 temas dos desenhos animados da Cartoon Network.  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/E3bwAZkjNN0 
 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – 1o ANO A e B 
 

Olá Famílias, como vocês estão? 

Na última aula nós trabalhamos o sentimento animação. Vamos aproveitar para lembrar de 

uma atividade que te deixou muito animado  

O que aconteceu? 

Com quem você estava? 

O que você estava sentindo, além de animação? 

Converse com sua família sobre este dia, e ao final, faça um desenho sobre esta 

experiência.  

Depois, que tal pensar em uma atividade bem animada para fazer com sua família. Solte 

sua criatividade.  

Bom divertimento.  

 

 

 

https://youtu.be/H_WzaJ4bY2U
https://youtu.be/E3bwAZkjNN0


ENGLISH TIME:  
Wednesday, April 06, 2022 

 

Objetivo: Relembrar o vocabulário sobre brinquedos. 

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

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=steve+and+magie+toys 

 

Abrir o Workbook na página 20 e fazer as atividades junto com a teacher. 

 

 
 


