
 

         

 

 

Esta semana está mais curtinha, não é mesmo? 

Mas, preparamos atividades muito interessantes sobre 

o nosso nome e sobrenome, vocês vão se divertir e 

aprender muito.                                                                                              

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 02 DE MARÇO DE 2022 – QUARTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa   

 

ATIVIDADE: Ordem Alfabética. 

 

OBJETIVO: Identificar a ordem alfabética e sua ordem, localizar as letras do seu nome. 

 

Estamos fazendo muitas descobertas sobre o nosso alfabeto. 

Aprendemos que nele encontramos vogais e consoantes, vocês se lembram? 

Agora temos uma missão muito importante para cumprir na página 19. 

Vamos fazer uma brincadeira? 

A professora vai dar um tempinho para vocês, juntos vocês precisam organizar uma fila 

em ordem alfabética.  

Fique atento à primeira letra do seu nome e do seu amigo. Vamos lá! 

Gostaram? 

Depois dessa super missão cumprida, vamos realizar a página 20, vamos continuar 

trabalhando com as letras do alfabeto e sua ordem. 

  

Para realizar junto com a família: 

Língua Portuguesa: página 21 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Abertura do capítulo 1:Materiais e Características dos objetos. 

 

OBJETIVO: Conhecer para que servem os objetos, investigar as características dos 

objetos. 



 

Vamos iniciar nossa aula de ciências, observando os objetos que estão nas páginas 324 e 

325. 

Vocês reconhecem estes personagens? 

Sim, eles fazem parte de um filme muito divertido. 

Agora vamos virar detetives. 

Na página 326, Beca está dando uma dica para descobrirmos de qual objeto ela está 

falando. 

Vamos juntos nessa aventura. 

Agora é a vez da pró. Ela irá colocar em um saco 3 objetos que usamos na sala de aula. 

Depois das dicas, vamos descobrir qual foi o objeto escolhido e juntos vamos fazer as 

páginas 326 e 327. 

 

English time:  
Ver sala do classroom 

 

Educação Socioemocional: 
 

Olá famílias! Como foi a pausa para o feriado de carnaval? 

Apesar da suspensão das festas de ruas, o espírito de alegria do carnaval esteve presente, 

não é mesmo?  

Com Educação socioemocional, sempre ajudamos as crianças a construírem a própria 

felicidade. Mostramos a ela que é possível sim aprendermos a ser feliz.  

O que te faz feliz? 

O que você faz no seu dia a dia para estimular seu bem-estar e felicidade? 

É bem interessante sermos bons exemplos para as crianças.  

Que tal aproveitarmos este momento para provocar esta reflexão nelas? 

Como podemos celebrar a vida, os amigos e a família? 

 

Desta vez, vamos deixar o repertório musical à escolha da família.  

Escolha uma música alegre que traga vibrações de paz, alegria e amor.  

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 e o que ela 

sentiu com a música.  

 

Se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre o que sentiu da música. 

Se puder, faça com ela também. É uma experiência incrível.  
 

 

 


