
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Olá meus queridos, esta semana está muito  

divertida e com atividades interessantes. 

Ninguém pode ficar fora dessa! 

Esperamos por todos vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 14 de fevereiro DE 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Letras do alfabeto - Diagnóstica 

 

OBJETIVO:  Identificar e reconhecer a realizando o som das letras do nosso 

alfabeto. 

 

Estamos aprendendo e relembrando de muitas atividades no primeiro ano, isso é bom 

demais. 

Agora chegou a hora de relembrar as letras do alfabeto. 

Nosso alfabeto é composto por 26 letras e elas se dividem em vogais e consoantes. 

Cada um de vocês receberá um quadradinho de papel, em seguida irá colocar a 

primeira letra do seu nome, em seguida juntos com seus colegas vamos colocar as 

letras que vocês registraram na ordem alfabética. 

Será que está faltando alguma letra?  

Vamos conferir? 

Logo após essa deliciosa dinâmica, vamos realizar atividade impressa. 

Realizar atividade impressa 

 



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Quem sou eu? 

 

OBJETIVO: Identificar as características individuais, relatar e registrar atividades 

preferidas. 

Estamos voltando para a nossa escola, alguns de vocês chegando agora. 

Este é um bom momento para matar a saudade dos nossos amigos e fazer novas 

amizades. 

Semana passada, conversamos um pouco sobre nossas características, hoje vamos 

falar sobre o que gostamos de brincar e comer. 

Vamos fazer uma grande roda e vamos brincar de batata quente, quando a bola parar, 

você irá contar uma de suas preferências. 

em seguida vamos realizar uma atividade interessante. 

Realizar atividade impressa 

 

English time:  
 

Hello kids, 

 

Objetivo: Conhecer vocabulário da rotina diária e elaboração de calendário inglês. 

 

Vamos começar o dia cantando a música Hello! 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

Perguntar as crianças — Que dia é hoje.  What day is today. 

 

Ouvir a música - https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

 

Apresentar o calendário e explicar que cada dia 3 crianças serão selecionadas para 

fazer o calendário. Em seguida entregar papel para cada criança colocar o nome e 

decorar. Esses papeis serão usados para sortear as crianças que farão o calendário. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

