
 

 

 
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: 08 DE ABRIL DE 2022 – SEXTA-FEIRA 

                  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

Atividade: Direitos das Crianças 

 

Objetivos: Desenvolver a escuta atenta, conhecer os direitos das crianças, observar e 

localizar imagens. 
 

Estamos conhecendo a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Esta declaração foi 

construída em um momento em que o mundo precisava cuidar e dar mais atenção as crianças. 

Vimos vídeos, ouvimos músicas e conhecemos que as crianças precisam ser cuidadas com 

muita atenção. 

https://youtu.be/h3J-iuY-4YM 

Na página 54 e 55 temos uma atividade interessante. Nela vamos conhecer mais alguns 

direitos que foram garantidos e colar nossas figuras que vocês recortaram. 

Vamos escolher alguns amigos para fazer esta leitura para nossa aula ficar mais 

interessante. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

Atividade: Passagem do tempo/ Fases do Crescimento (Atividades Finais) 
 

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

 

Estamos na reta final das descobertas feitas no primeiro capítulo de história. 

https://youtu.be/h3J-iuY-4YM


Vamos relembrar o que aprendemos realizando as atividades finais que estão lá na página 

201 e 202, nelas vamos organizar a ordem da sequência da linha de tempo e relembrar as 

informações que encontramos na certidão de nascimento. 

Na página 203 vamos realizar a cruzadinha do exercício 6, nela vamos registrar o nome 

dos membros da nossa família. 

 

📌 Para finalizarmos nossa aula, em casa, realize a página 203 (exercício 5) e as 

atividades da página 204 com bastante dedicação. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

Atividades: Ciranda Literária/ Produção Textual.  

 

Objetivos: Construir objetos com sucatas, nomear, organizar e planejar uma história. 
 

Hoje nossa Ciranda Literária está com uma cara nova. 

Vocês se lembram que trouxemos para a escola muitas embalagens de formas diferentes? 

Hoje elas vão se transformar em um brinquedo ou personagem que fará parte da nossa 

história. 

Mãos à obra! (Oficina de brinquedos de sucata) 

Agora que criamos novas objetos com as sucatas, vamos inserir estes novos objetos, eles 

serão personagens ou cenários da nossa história. 

A professora será a escriba do nosso texto. 

Juntos vamos planejar e organizar nossas ideias, e criar uma história divertida. 

A professora irá registrar a história em um cartaz que ficará exposto na sala de aula. 

(como sugestão, o texto pode ser registrado em cópias e colar no caderno de pauta) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1o ANO C  

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. 
 

INGLÊS: 
 

Friday, April 08, 2022 

 

Vamos assistir um trecho do filme Toy Story onde aparece o novo personagem Forky e 

tentar fazer o nosso próprio Forky. 

 

Materiais: Garfo ou colher descartável, massa de modelar, arame (lacre de saco de pão) e 

palito de picolé. 

 
 

BOM FIM DE SEMANA 
 


