
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana está repleta de atividades divertidas e coloridas. 

Vamos juntos fazer muitas descobertas com o início do nosso módulo e as 

atividades sobre o Carnaval. Ninguém pode ficar de fora! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 21 de fevereiro DE 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Abertura do capítulo 1: Lista, nomes e ordem alfabética. 

 

OBJETIVO: Identificar a ordem alfabética, reconhecer as letras do seu nome, 

apresentar e construir uma lista como gênero textual e sua função social. 

Vamos iniciar o trabalho com o módulo 1, é importante que os alunos conheçam o 

material explore e conheçam a organização deste material. 

Iniciaremos nossa aula, apresentando os personagens do Eleva e suas preferências e 

modo de vida. 

Após conhecer toda turma vamos fazer uma deliciosa brincadeira.  

A dança das cadeiras, só que desta vez, as cadeiras terão o nome dos alunos. Quando 

a música parar, eles vão ter que procurar a cadeira com seu nome.  

https://youtu.be/mlAuZN79BzI 

Chamar atenção dos nossos alunos para as crianças com nomes iguais e destacar o 

sobrenome e a primeira letra do nome de cada um.  

Na página 14 a turma do Eleva está fazendo uma brincadeira parecida com a nossa, 

observem o que eles estão usando no pescoço, vamos conhecer e compartilhar nossas 

ideias. 

https://youtu.be/mlAuZN79BzI


 

Agora que brincamos, vamos realizar a página 15 com atenção! 

Para encerrar nossa aula de linguagem, vamos realizar a página 16 com muito capricho. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
 

ATIVIDADE: Abertura do capítulo 1: Minha Família 

 

OBJETIVO: Reconhecer-se como membro de uma família, a importância da certidão 

de nascimento.  

Vamos apresentar aos nossos alunos, imagens de famílias (vamos procurar imagens e 

histórias semelhantes com as dos nossos alunos e com a turma do Eleva). 

Coletivamente, vamos compartilhar as nossas ideias com a abertura do capítulo 1 desta 

área, página 186. 

A família é o lugar onde nos sentimos mais protegidos e amados. Neste capítulo vamos 

conhecer as famílias da turma do Eleva. 

Nina foi na casa de Beca e juntas estão conhecendo as memórias dos familiares de 

Beca elas estão adorando, tudo isso está lá na página 188. vamos conferir? 

Agora vamos conhecer um documento muito importante, a Certidão de Nascimento. 

Você sabia que este é o primeiro documento que recebemos assim que nascemos. 

Nele encontramos informações importantes. Agora chegou a hora de conhecer quais 

são as informações deste documento lá na página 189. 

https://youtu.be/s48phnrkZ5w 

Para realizar junto com a família: 

História página 190 

 

English time:  
Hello kids, 

 

Estamos na semana do Carnaval. 

Vamos começar no clima 

https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-

yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ 

 

Vamos conhecer as tradições de Carnaval em outros lugares do mundo. (Apresentar 

slides). 

http://www.egali.com.br/blog/carnaval-no-mundo/ 

  

Vamos fazer um desenho do Carnaval que você mais gostou. 

https://youtu.be/s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ
http://www.egali.com.br/blog/carnaval-no-mundo/


 

SEXTA-FEIRA, 25/02, SERÁ NOSSO INTERVALO ANIMADO COM O 

CARNAVAL DOS ANIMAIS, INICIANDO NOSSO PROJETO “Ser bicho é o 

bicho”.  USE SUA FANTASIA DE BICHINHO PARA COLORIR E SE DIVERTIR! 

USE A CRIATIVIDADE E IMPROVISE SUA FANTASIA! 

PODERÁ LEVAR CONFETE E SERPENTINA. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE 

SPRAY.  

 

 


