
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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: 17 DE FEVEREIRO DE 2022 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História  
 

ATIVIDADE: Minha Família 

 

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

família. 

 

Estar com a nossa família é muito bom. Brincamos, passeamos e praticamos atividades 

muito divertidas. 

Hoje em roda, vamos compartilhar com os nossos colegas o que mais gostamos de fazer 

com a nossa família. 

Vamos conhecer a Família do Marcelo, um menino muito sábio. 

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

Depois de contar e ouvir o que todos gostam de fazer, vamos registrar no caderno de 

desenho o que vocês mais gostam de fazer juntinho com seus familiares. 

 

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


 

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

 

Hello kids, 

 

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.  

 

Hoje vamos falar sobre a emoção Angry.  O que deixam as crianças. No caderno escrever 

a palavra ANGRY e fazer o desenho do que as deixam angry. 

 

Teatro: 

Mímica e Estátua Divertida Com Bichos! 

Olá Meus Amores! 

Na nossa aulinha de hoje iremos dar continuidade as nossas brincadeiras, descobertas 

e histórias com a temática: bichos! 

É “o bicho” ver a animação de vocês e viver aventuras animais! 

Vamos que vamos que muitos bichinhos ainda iremos vivenciar/encontrar... 

Beijão, Pró Cami 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Conhecer sons da boca. 

Imitar batidas com instrumentos de percussão. 

Leitura de mínimas e semínimas. 

Identificar instrumentos de percussão (jogo dos sons). 

Apreciar canções. 

 

 

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


 

METODOLOGIA 

Iniciando a aula de música ouviremos (apreciação musical), a canção “Bom dia” executada 

com sons do corpo. Em seguida serão apresentadas as figuras mínima e semínima, 

executando a leitura das mesmas com os instrumentos de percussão usados na imitação. 

 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc 

 

AMANHÃ É DIA DO BRINQUEDO. VAMOS NOS DIVERTIR! 

 
 

https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc

