
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 08 DE fevereiro DE 2022 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Por que precisamos de objetos escolares? (diagnóstica) 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância dos objetos escolares e sua necessidade no dia 

a dia verificar de maneira contextualizada o estágio de escrita. 

 

Olá galerinha! 

Hoje iremos fazer uma investigação sobre os objetos que fazem parte do dia a dia 

escolar. 

Juntos vamos fazer novas descobertas e conversar sobre a utilização e cuidados que 

devemos ter com esses objetos. 

Em nossa aula vamos realizar a escrita de alguns destes materiais e relembrar a 

importância para o bom uso no cotidiano. 



Agora que já realizamos a atividade vamos organizar o estojo canto uma música super 

bacana. 

https://youtu.be/zGF1siHB6L0 

Realizar atividade impressa  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Números - diagnóstica 

 

OBJETIVO: Construir e identificar os números e sua 

função real e social. 

 

Detetives, iremos brincar com um jogo virtual e precisamos identificar alguns números. 

Eu sei que vocês gostam muito de “quebrar a cuca” então tentem encontrar o número 

seguinte para forma a imagem: 

https://www.digipuzzle.net/kids/transport/puzzles/lines.htm?language=portuguese&lin

kback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm 

 

Então descobrimos que os números estão presentes na nossa vida, por isso agora 

poderemos fazer uma atividade impressa e reconhecer os numerais presentes nesta 

proposta. 

Realizar atividade impressa 

Educação Física  

OBJETIVO: Construir um vínculo inicial com os alunos e alunas. 

 

ATIVIDADE: Jogos e Brincadeiras 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Inicialmente acontecerá a apresentação do professor aos alunos; 

- Será realizado um breve alongamento; 

- Serão realizados brincadeiras e jogos que permitam uma maior troca entre professor 

e alunos. 

 

MATERIAIS: Não serão usados materiais nesse primeiro contato. 

 

INGLÊS: 

Hello kids, 
 

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

 

https://youtu.be/zGF1siHB6L0
https://www.digipuzzle.net/kids/transport/puzzles/lines.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/transport/puzzles/lines.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


Hoje vamos para nosso Space Maker . Vamos fazer uma experiência do Disco Flutuante. 

E vamos poder brincar! 
 

 


