
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 10 DE FEVEREIRO DE 2022 – QUINTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Desafio com número quantidade – Dança das cadeiras 

 

OBJETIVO:  Construir estratégias nas operações matemáticas de maneira lúdica e 

integrativa. 

 

Chegou a hora da brincadeira! 

Quem já brincou de dança das cadeiras? 

Essa brincadeira tem regras ou Combinados? 

Por que? 

Todos irão participar? 

Vamos realizar a contagem de pessoas no nosso 

grupo? 

Quantas meninas? 

Quantos meninos?  

E se juntarmos todo o grupo? 



E a quantidade final que deve corresponder a quantidade de cadeira? 

(Neste momento iremos observar hipóteses individuais das crianças!) 

Agora vamos montar o nosso jogo para começarmos nossa manhã/ tarde integrativa! 

Preparados? 

Vamos lá 

Sugestão de músicas: 

https://youtu.be/5yc6SpzhJ54 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História + Proj. Produção textual e leitura  
 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes tipos de família, valorizar as pessoas da nossa família 

com sentimento fraterno; Construir de maneira reflexiva e espontânea o nome dos 

membros familiares. 

 

Hoje na nossa aula, iremos dialogar sobre o sentimento que a família deve cultivar entre 

todos os membros. 

Será que todas as famílias tem a mesma quantidade de pessoas morando na mesma casa? 

Por que? 

Vamos aquecer nossa roda de conversa assistindo uma história sobre este assunto: 

https://youtu.be/T1RjFyBbdxI 

Agora chegou a nossa vez. Vamos desenhar no caderno de desenho todos os membros da 

nossa família que moram conosco. 

Não se esqueçam de construir o nome destes queridos familiares, pois precisamos usar 

como recurso de memória a escrita para lembrarmos da nossa produção. 

Lembrem-se que a escrita se faz da esquerda para direita de cima para baixo e que só 

aprendemos a ler lendo e a escrever escrevendo. 

 

English time:  
Good Morning 

 

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

 

Hoje vamos passear pela nossa área ecológica. 

Vamos conhecer nossa Horta e na caminhada vamos recolher folhas secas do chão. 

Agora vamos sentar no pandeirão e fazer uma arte sobre nossa área ecológica com 

colagem das folhas que pegamos. 

https://youtu.be/5yc6SpzhJ54
https://youtu.be/T1RjFyBbdxI
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


Teatro: 
Estátua Divertida Com Bichos! 

Vamos brincar de Estátua Divertida Viva com o tema BICHOS? 

Vamos dançar muito e a cada momento uma imagem de bicho será revelada.  

Ao stop da música iremos parar fazendo uma pose-estátua desse bicho da imagem e ao 

toque de um som os bichos ganharão vida!!!!! 

Todos preparados? 

Estátua!!! 

Beijinhos, Pró Cami 

 

Música: 
OBJETIVO 

Conhecer os alunos. 

Identificar sons diversos (jogo dos sons) 

Apreciar canções identificando melodias 

METODOLOGIA 

Propor aos educandos jogos de frases rítmicas usando diversos sons, enquanto o 

professor identifica cada criança, desde as crianças que já são de escola até os novos 

alunos. 

 
 


