
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 23 DE FEVEREIRO DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa   

 

ATIVIDADE: Vogais e Consoantes 

 

OBJETIVO: Desenvolver a consciência fonológica, perceber e identificar as vogais e 

consoantes dos nomes. 

 

Semana passada falamos sobre as letras que compõem o nosso alfabeto, vocês se 

lembram? 

Hoje vamos realizar a leitura dos nomes que estão no crachá da turma da Eleva lá na 

página 17.  

Junto com a professora vamos relembrar o nome desta turma que estará juntinho com 

o 1o ano todinho. 

Agora a professora, vai destacar na lousa a primeira letra de cada nome do crachá, 

você também pode circular na sua atividade. 

Vamos relembrar palavras que começam com o mesmo som do pedacinho inicial do nome 

da turma do Eleva, vamos ficar atento, pois estamos destacando o som inicial dos 

nomes. 

Agora que descobrimos quais são as possíveis palavras que podemos formar com estes 

sons, vamos realizar a página 18. 



 

Nesta atividade, acredito ser interessante permitir que a criança escreva dentro da 

sua hipótese de escrita. 

       

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 3 e 4 da Sequência Didática: Carnaval 

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

animada e cheia de cores. 

 

Aula 3 

Representar uma obra de arte inspirada nos pintores brasileiros conhecidos; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpintur

adoauwe%2Fpinturas-com-o-tema-

carnaval%2F&psig=AOvVaw0QcZiHVrbu4xBVg_kbcBWn&ust=1645050767593000&s

ource=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwig3rHm4YL2AhXDEbkGHdHxCZ8Qr4kDegUIA

RDAAQ 

Produzir uma obra de arte escolhida com materiais diversos (Atenção, esta atividade 

poderá ser usada no Projeto Semana da Arte Moderna-sugestão) 

 

Aula 4 

Apresentar as marchinhas: multimeios: letras das músicas, registro em cartaz das 

marchinhas conhecidas com escriba (professora/aluno)  

https://youtu.be/lU8ir07H1WM 

 

 

English time:  

Hello kids, 

 

Vamos começar cantando 

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

yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ 

 

Hoje vamos finalizar nossas fantasias e tirar fotos para completar nossa arte. 

Agora vamos montar um Carnival Memory game. Vamos relembrar os elementos 

tradicionais do Carnaval. Agora cada aluno vai desenhar um par de um elemento.  
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Educação Socioemocional 

Olá famílias! Com vocês estão? E o ajuste da rotina?  

Para ajudá-los a equilibrar a vida, iniciamos esta semana uma reflexão sobre o 

autocuidado. Um olhar silencioso para nosso mundo interno buscando identificar o que 

nutre o nosso corpo e a nossa alma. É o cuidado consigo mesmo, atenção às nossas 

necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Este é o primeiro passo para 

organizarmos a nossa rotina e buscarmos uma vida equilibrada e com bem-estar, ou 

seja, repleta de emoções positivas.   

E, claro, podemos e devemos ensinar aos nossos pequenos esse autocuidado desde já.  

Assim, para estimular esta reflexão segue um vídeo que traz a importância do 

autocuidado.  

Peça para a criança ouvir, dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de 

ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas desta vez, tentando ouvir a 

letra com mais atenção. Depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo 

que ela assistiu, conforme seguem as orientações: 
 

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

Seguem abaixo algumas sugestões de perguntas. Fique à vontade para fazer outras, 

considerando a maturidade da criança. Como as crianças ainda são bem pequenas 

comece a dar a criança a noção do que é cuidado, e depois faça referência aos cuidados 

que devemos ter com nosso corpo, nossa saúde física e higiene.  

1.Você gostou do vídeo? 

2.Quais são as coisas de casa que devemos tomar cuidado? E por quê? 

3. E com o nosso corpo, quais os cuidados que devemos ter para não ficarmos doentes? 

4. Por que é tão importante escovarmos os dentes sempre após as refeições, dormir 

cedo, se alimentar adequadamente, entre outros cuidados de higiene pessoal? 

Ao final, junto com a criança faça um desenho sobre todos os cuidados que ela toma 

para viver melhor.  

Se puder, compartilhe esta arte conosco aqui no Google Classroom. Vamos adorar 

conhecer! 

 
 

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

