
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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: 16 DE FEVEREIRO DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa   

 

ATIVIDADE: Ditado de Imagens 

 

OBJETIVO: Fazer o registro da escrita espontânea das 

figuras apresentadas, observar o nível de escrita dos alunos.  

Nossas aulas estão cada dia mais interessantes e divertidas. 

Hoje vamos usar o nosso caderno de pauta, atenção aos nossos combinados com o nosso 

caderno. 

Vamos brincar de ditado estourado. 

Dentro de cada balão terá uma imagem, vocês junto com a pró, irão escolher o balão, ao 

estourar o balão vão descobrir qual será a imagem que vocês vão registrar no caderno 

de pauta. 

 

Tirinha no caderno: Ditado Estourado 

    



 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática  

 

ATIVIDADE: Calendário Fevereiro. 

 

OBJETIVO: Conhecer o calendário do mês de fevereiro, identificar a quantidade de 

dias e reconhecer o calendário como organizador de tempo.  

Vocês se lembram que cada mês do nosso ano encontramos no nosso calendário? 

Hoje vamos compartilhar nossos conhecimentos sobre o calendário. 

Ele é um importante marcador de tempo, pois encontramos os dias da semana e a data 

em que estamos. 

Vamos juntos conhecer o mês de fevereiro na nossa atividade e identificar suas 

diferenças. 

Realizar atividade impressa 

 

English time:  

Hello kids, 

 

Objetivo: Seguir com conhecimento do vocabulário da rotina diária. Emotions!  

 

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. 

 

Preencher o calendário.  

Passar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs&t=64s 

 

Ver com as crianças os nomes das emoções. Happy, Sad, Angry, Hungry e Sleepy 

Falar sobre a emoção Happy. O que deixam as crianças Happy. No caderno escrever a 

palavra HAPPY e fazer o desenho. 
 

 

Educação Socioemocional: 
 

Esta semana conversamos sobre como identificar o que sentimos.  

Eles ouviram uma história sobre uma menina que sentia um vazio enorme, pois não 

conseguia identificar suas emoções, e buscava preencher o vazio com coisas externas, 

sempre se afastando do que realmente estava sentindo. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs&t=64s


 

Se puder, converse com a criança sobre esse “vazio”, que apareceu na história da menina 

e pergunte se ela já se sentiu assim.  

Busque sempre dialogar sobre as emoções deles, o que sentem, como sentem, buscando 

validar todas elas. 

 

Até a próxima.   


