
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 22 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Números por toda parte. 

 

OBJETIVO: Compreender a função social dos números em diversos contextos, fazer 

relações destes números e sua contagem até dois algarismos. 

 

Na semana passada, estudamos que os números estão em toda parte, vocês se 

lembram? 

Que eles nos ajudam a organizar nossa rotina, a identificar o dia em que estamos e 

muitas outras situações. 

Vamos compartilhar com os nossos colegas onde encontramos os números em nossa 

casa e escola. 

https://youtu.be/h2C3y6XyTU8 

A turma do Eleva gosta muito de fazer descobertas sobre os números. 

Vamos observar o que eles estão fazendo nas páginas 98 e 99. 

 



 

Nina e Beca estão conversando sobre algo muito importante na página 100, vamos ver 

sobre o que elas estão falando? 

Você sabia que existem muitas brincadeiras que também usam números? 

Você conhece alguma? 

Como conversamos os números estão em muitos lugares, vamos precisar destas 

informações para realizar a atividade da página 101 (meninas esta atividade necessita 

de uso de tesoura, acredito ser interessante realizar na sala de aula, pois assim 

conseguimos observar o manuseio dos alunos com este material.) 

 

Para realizar junto com a família: 

Matemática: página 102 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Multidisciplinar 

 

ATIVIDADE: Você já se fantasiou para o Carnaval? 

 

OBJETIVO: Resgatar e valorizar nossa cultura; conhecer o carnaval da Bahia; 

 

Realizar as intervenções 1 e 2 da Sequência Didática: Carnaval 

Hoje nossa aula está muito interessante, vamos falar de uma comemoração muito 

animada e cheia de cores. 

 

Aula 1 

Levantamento de conhecimentos prévios (O que sobre o carnaval? Quem já foi ao 

Carnaval?, O que tem no Carnaval?, Como comemoramos no  Carnaval? 

Apreciação de imagens sobre o Carnaval da Bahia. 

Registrar os comentários do grupo. 

 

Aula 2 

Túnel do tempo: Conhecer a origem do carnaval: 

https://deniseludwig.blogspot.com/2013/02/arte-em-pinturas-de-festa-

tematica.html 

Apresentar imagens do carnaval antigo, surgimento dos blocos e do trio elétrico; 

Apresentar e registrar as diferenças entre o carnaval de antigamente e atual; 

 

English time:  
Hello kids, 

 

Vamos começar cantando 

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

yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ 

Agora vamos fazer uma arte bem legal para o Carnaval. 

https://deniseludwig.blogspot.com/2013/02/arte-em-pinturas-de-festa-tematica.html
https://deniseludwig.blogspot.com/2013/02/arte-em-pinturas-de-festa-tematica.html
https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ


 

Vimos muitas fantasias coloridas. Agora vamos fazer uma. Cada um vai receber um 

boneco(a) com uma roupa em branco e cada um vai poder decorar a sua fantasia do seu 

jeitinho! 

 

Ed. Física: 
Ver aula no Classroom. 

 
 


