
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 09 DE fevereiro DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ficha do nome 

 

OBJETIVO: Realizar a construção da ficha do nome de forma lúdica. 
 

Nossa criança, como é importante o nosso nome!  

Com ele construímos a nossa identidade, levamos características e história da nossa 

família! 

Precisamos realizar a construção da ficha do nosso nome, para nossa rotina realizando 

atividades diversificadas! 

Eu também estou me divertindo muito organizando nossa sala e lembrei que a música de 

Toquinho fala sobre importância de todo nome ter sobrenome. 

Na nossa aula iremos assistir o vídeo para realizarmos esta tarefa. 

Iremos precisar de papel tesoura, lápis e muita criatividade. 

Vamos lá!  

https://youtu.be/i_YCI3caAGo 

https://youtu.be/i_YCI3caAGo


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sequência numérica- diagnóstica  

 

Objetivos: Verificar as hipóteses sobre a 

sequência numérica dos números de maneira real, 

por meio do organizador de tempo o calendário.  

 

Olá, amigos! O nosso calendário está precisando ficar organizado! 

O que vocês acham que está faltando? 

Por que ele é importante na nossa sala? 

Vocês conhecem a sequência que está faltando dos dias da semana? 

Então vamos aprender construir um calendário com a sequência dos dias. 

Vamos lá 

Realizar atividade impressa 

 
 

English time:  

Good Morning 

 

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

 

Hoje vamos para outro espaço da nossa escola. Vamos para a Quadra. 

Vamos fazer brincadeiras e circuitos com cores e números. 

Vamos fazer dois times e começar a brincadeira  

1 – Temos que correr e pular no arco da cor que a Teacher falar. O time que chegar 

primeiro ganha o ponto. 

2 – Do outro lado, terão vários números no chão. Vocês têm que correr e pegar o número 

que a Teacher falar. 

3 – Passa a bola! Tem que passar a bola por cima e por baixo e quem chegar primeiro na 

frente de volta ganha. 

Educação Socioemocional 

Esta semana conversamos sobre as emoções básicas (amor, alegria, tristeza, raiva e 

medo) através de histórias e brincadeiras. Eles ouviram uma história sobre um monstro 

que não entendia muito bem o que estava sentindo e sempre fazia a maior confusão com 

seus sentimentos.  

Se puder, converse com a criança sobre suas emoções básicas. Comece você 

compartilhando com ela o que te deixa feliz, calma, triste com raiva e com medo e espere 

ouvir as respostas dela também. As vezes nos surpreendemos.  

Até a próxima! 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


 


