
 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 
 

DATA: 07 MARÇO DE 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: ORDEM ALFABÉTICA 

 

OBJETIVO: Ordem alfabética  

OBJETIVO: Reconhecer as letras do alfabeto, sua ordem, identificar a letra inicial 

e quantidade de letras das palavras e vincular o discurso oral ao escrito. 

• Inicie a aula retomando o alfabeto com os alunos. Escreva na lousa para que leiam 

juntamente com o professor.  

• Pergunte quantas letras possui o alfabeto. Destaque as vogais e consoantes. 

•  Explique o que é ordem alfabética, uma forma convencional de organizar as 

informações escritas usadas em diferentes portadores de textos com funções 

diversas, cientifica ou de uso cotidiano. O domínio da sequência alfabética 

funciona como suporte a escrita em dicionário, catálogo, agenda, listas 

telefônicas ou outras. 

• Apresente o vídeo para a turma até o tempo de  2 minutos e 16 segundos). Segue 

o link: https://youtu.be/2tlL1F-35Ic 

• REALIZAR A ATIVIDADE IMPRESSA: A LETRA INICIAL 

ORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Peça aos alunos que façam a correspondência de cada imagem a sua letra inicial. 

Chame a atenção para a sequência alfabética. Após, leia com a turma cada 

link:%20https://youtu.be/2tlL1F-35Ic


palavra do quadro. Pergunte sobre a letra inicial e letra final das palavras. Em 

seguida, peça-os para colocar as palavras acima de acordo a ordem alfabética. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: HISTÓRIA 

 

ATIVIDADE: Capítulo 1- Minha Família 

 

OBJETIVO: Identificar os membros da família, associando a sua própria família; 

reconhecer e valorizar as diferentes características dos membros da família. 
 

Atividade no livro página 191. 
Destaque os seus sobrenomes e comece a falar da sua família a partir deles. A 

partir de então, narre como é a sua família. Tente envolver os estudantes no 

diálogo para que eles comecem a compreender a influência da família deles em 

seus comportamentos. 

Com base na participação dos estudantes, lance perguntas: 

• Com quem você mora? 

• O que você mais gosta nas pessoas que moram com você? Diga como elas são 

(fisicamente)? 

• Conhecem os seus avós?  

• Onde moram os seus avós?  

• São divertidas ou sérias? 

Em seguida, apresente o vídeo para o grupo.  

Segue o link:  https://youtu.be/pZvhBKdoMAA 

Após, forme duplas para realização da atividade. Informe que há famílias grandes 

e outras pequenas. Peça aos alunos que abram o livro na página 191. Antes, 

questione-os sobre os membros que formam as famílias. Deixe que os alunos 

discutam e que cheguem às próprias conclusões. Circule pela sala e veja com as 

duplas estão interagindo durante a atividade. Caso apresentem dificuldades, 

intervenha com os questionamentos e não com as respostas prontas. 

Depois da realização da atividade proposta, convide a turma para realizar o jogo 

da memória.  

Segue o link: https://wordwall.net/pt/resource/16782501 

 

 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA
https://wordwall.net/pt/resource/16782501


English time:  
Monday, March 07, 2022 

 

Objetivo: Phonics Day. Conhecer e se familiarizar com a fonética inglesa. 

Conhecer o som da letra A 

 

Hello kids, 

 

Começar o dia com a música do alfabeto inglês 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

 

Depois desenhar no quadro a letra A 

E colocar a musica https://www.youtube.com/watch?v=4heO0ohmKjs 

 

 

Desenhar juntos no caderno a letra A e fazer um dos desenhos do vídeo APPLE, 

AUNT, ALLIGATOR, AX 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=4heO0ohmKjs

