
 

         

 

 

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: 04 DE MARÇO DE 2022 – SEXTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Abertura do capítulo 1 - Somos crianças 

 

OBJETIVO: Identificar seu nome e sobrenome, reconhecer suas características pessoais. 

 

Vamos iniciar o capítulo de geografia conhecendo alguns amigos da turma do Eleva. 

Vamos observar que nas páginas 254 e 255 encontramos muitos rostinhos diferentes. 

E o seu rosto, é igual ao do seu colega do lado? 

Na página 256 a turma do Eleva está contando para todo mundo como eles se chamam. 

Você sabe o nome do seu colega do lado? 

Você sabia que todo mundo tem um nome e sobrenome. O sobrenome traz histórias sobre 

a nossa família, nossos pais, avós e até bisavós. 

Vamos realizar a página 257 com atenção para contar para nossos amigos qual é o seu 

sobrenome. 

Para realizar junto com a família: 

Geografia: página 258 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa + (Proj. Produção textual 

e leitura) 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Deleitar-se com a escuta da história e produção da escrita espontânea da 

parte da história que mais chamou a atenção.  



 

Hoje é dia de Ciranda Literária!  

Hoje nossa ciranda vai estar um pouquinho diferente. 

Não vamos ouvir a contação pelo vídeo. A pró vai colocar as imagens na lousa e fazer uma 

deliciosa contação de história. 

Vai ser uma delícia. 

Vamos nessa! 

https://youtu.be/PEBc5np3sdw 

 

 

English time:  
Hello kids, 

 

Vamos começar o dia cantando a música Hello ! 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

Perguntar as crianças _ How are you today dizendo as palavras Happy, Sad, Angry, Sleepy, 

Hungry 

Vamos finalizar nosso Materials Chart 

 

Agora vamos fazer a brincadeira I spy with my little eyes. A teacher vai dizer um material 

e as crianças devem buscar. 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/PEBc5np3sdw
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

