
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A alegria do encontro está no ar! 

Esta semana teremos muitas aventuras e descobriremos surpresas interessante 

no nosso grupo de DETETIVES. 

A diversão com atividades maravilhosas deixará você com um gostinho de quero 

mais. 

Então vamos embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 

 

DATA: 07 DE fevereiro DE 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

 

AREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Letras do alfabeto - Diagnóstica 

OBJETIVO:  Identificar e reconhecer a realizando o 

som das letras do nosso alfabeto. 

 

Olá crianças!  

Hoje iremos brincar com as letras do alfabeto! 

Mas para iniciarmos a brincadeira primeiro vamos 

acertar o alvo virtual. 

Preparados? Então vamos a ajudar o Monstrinho a comer todas as letras do alfabeto. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_alphabet_order

.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm 

Agora ficou muito fácil fazer a atividade impressa que vocês deverão reconhecer as 

letras que apareceram no jogo virtual. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_alphabet_order.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm


É pura diversão! 

Realizar atividade impressa 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Quem sou eu? 

 

OBJETIVO: Identificar as características individuais do grupo, relatar e registrar 

atividades preferidas. 

Criançada chegou a hora da folia! 

Vamos nos divertir em frente ao espelho? 

Mas, antes iremos assistir como algumas crianças se veem em frente ao espelho. 

https://youtu.be/06vrk7gST08 

Viram como é importante observarmos características que cada indivíduo possui. 

Assim fizemos descobertas de características bem particulares que nos fazem únicos!  

Existem pessoas de diferentes lugares com gostos diversos. Mas preste atenção, 

Pois o normal é ser diferente! 

Por isso iremos construir vínculos afetivos com todos que participam deste grupo. 

Agora no caderno de desenho iremos colocar construir o nosso autorretrato e depois 

produzir a escrita espontânea do nosso nome. 

 

English time:  
Hello kids, 

 

Vamos começar o dia cantando  https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

 

Vamos visitar os espaços da nossa escola. Hoje vamos para um lugar com many books. 

Tem muitas histórias. Que lugar será esse?  

Vamos para nossa Biblioteca. Vamos ver os livros que tem e agora vamos sentar para 

conhecer uma história. Vamos ler o livro “O ursinho da amizade”. 

Agora vamos desenhar nosso Ursinho. Cada um pode desenhar um ursinho, ou o que 

gostou mais, ou pode criar um novo. 

 

 
 

https://youtu.be/06vrk7gST08
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

