
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 24 DE FEVEREIRO DE 2022 – QUINTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Multidisciplinar 

 

ATIVIDADE: Você já se fantasiou para o Carnaval? 

 

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

 

Realizar a intervenção 4 da Sequência Didática: Carnaval 

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

animada e cheia de cores. 

 

Aula 5 

Produção de adereços, instrumentos: máscaras, mamãe sacode, chocalho, tamborim... 

https://youtu.be/6lo0qAzctF8 

 

English time:  
Vamos começar cantando 

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

yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ 

Hoje vamos finalizar e jogar nosso Carnival  Memory Game. 

https://youtu.be/6lo0qAzctF8
https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAd7FQ7VAC0&list=PLMI9MqJj0-yfMfUeiKQWkk8GGUJ4WNoeQ


 

Música: 
 

OBJETIVO 

Imitar batidas com instrumentos de percussão. 

Leitura de mínimas e semínimas com suas pausas. 

Usar instrumentos de percussão para tocar frases com mínimas e semínimas. 

Apreciar canções. 

 

METODOLOGIA 

As crianças serão estimuladas como frases feitas com os sons do corpo (palmas, pés e 

bocas), em seguida o professor escreverá frases com as figuras trabalhadas, as 

crianças aproveitarão os instrumentos de percussão para ler as frases rítmicas. 

 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/b5JVpIfIS6U 

Descubra os temas dos desenhos que a orquestra está tocando. 

 

Teatro: 

O Carnaval dos Animais! 

Já em clima de Carnaval no Mendel, dia 24/02, quinta-feira, faremos com as turmas 

do 1o A e 1o B, uma dança/movimento/experimentação/brincadeira dos animais!  

Dentro do nosso Projeto: “Ser Bicho é o Bicho!”, embarcaremos na fantástica Obra 

Musical “O Carnaval dos Animais”: uma peça para dois pianos e orquestra do 

compositor francês Camille Saint-Saëns composta em fevereiro de 1886!  

Vamos apreciar esta obra e experimentar as qualidades de movimento de alguns 

animais através desse universo mágico sonoro! 

Amanhã, sexta-feira, iremos desfrutar de um Carnaval cheio de cores e muita 

animação! Vamos nessa Bicharada! 

 

AMANHÃ, 25/02, SERÁ O INTERVALO ANIMADO COM O CARNAVAL DOS 

BICHOS! USE SUA CRIATIVIDADE E IMPROVISE SUA FANTASIA! SE NÃO 

TIVER A FANTASIA DE BICHINHO, NÃO TEM PROBLEMA USE A FANTASIA 

QUE GOSTA E VENHA SE DIVERTIR!! 

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

SPRAY.  

 
 

https://youtu.be/b5JVpIfIS6U
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886

