
 
 

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: 07 DE ABRIL DE 2022 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

Atividade: Contagem/ Direita e Esquerda 

 

Objetivos: Localizar a mão direita e esquerda, identificar e registrar os números 

antecessores e sucessores. 

 

Antes de iniciarmos a nossa atividade no módulo, vamos usar a nossa pintura facial que 

vocês trouxeram para a escola. 

A professora vai fazer um letra D na mão direita e a letra E na mão esquerda. Depois 

disto, vamos colocar uma música para animar nossa aula. 

https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ 

Muito divertido, não é mesmo?! 

Agora vamos ficar atentos nas imagens da página 134, nela vamos localizar e registrar os 

números que estão faltando tanto do lado esquerdo que chamamos de Antecessor, como 

do lado direito que chamamos de Sucessor. 

Vamos continuar nos desafios dos números. 

Na página 135, Luquinha precisa descobrir qual é a casa do seu amigo Juca, para isso ele 

irá seguir as dicas. 

Vamos ajudar ele? 

 

📌. Para finalizarmos nossa aula, em casa, realize a página 136 com bastante 

dedicação. 
 

 

https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ


MÚSICA – 1o ANO A e B  
 

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 
 

TEATRO – 1o ANO A E B  

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? 

 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – 1o ANO C  
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/E3bwAZkjNN0


INGLÊS 

Thursday, April 07, 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  

 

Hoje vamos abrir o caderno de desenho e fazer um ditado com os toys e cores! A teacher 

vai falar uma cor e um brinquedo e cada estudante deverá desenhá-lo no caderno de 

desenho. 

  

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

