
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejam todos Bem-vindo! 

 

Estamos dando início às nossas aulas virtuais. 

É tão bom saber que faremos novos amigos e que teremos muitas 

novidades este ano. Com as aulas remotas iremos fazer trocas de 

experiências e teremos muitas informações! 

Nossa semana está recheada de surpresas... 

Para o nosso ambiente online ser sensacional escolha um local 

apropriado com uma mesa, cadeira confortável, garrafinha de água e todo 

material didático... A aventura vai começar!  

Vamos nessa! 

 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 11 de fevereiro de 2021 – QUINTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do 1o ano A  

8h às 11h10 - Prós: Carol, Natália 

9h às 9:10 e 10h30 às 10h40 - Intervalos  

11h10 às 12 - Sequências Didáticas/ Clubinhos 

 

Sala do 1o ano B  

14h às 16h 20 - Prós: Marcinha, Ananda 

16h20 às 17h - Intervalo 

17h às 18h - Sequências Didáticas/ Clubinhos 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Eu sou assim 

 

OBJETIVO: Identificar características na construção da representação 

humana. 
 

Hoje iremos apreciar a contação da história: ”Eu sou assim.” 

Um conto que fala de características que todos nós possuímos e que nos torna 

único. 

E você como é? 

Agora iremos na aula virtual conversar sobre as nossas principais 

características e construir no caderno de desenho a nossa figura humana. 

Vejam este vídeo da nossa história e uma boa aventura. 

https://youtu.be/SLRMyFd7RvE 

https://youtu.be/SLRMyFd7RvE


ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Construindo um quadro de rotina 

 

OBJETIVO: Reconhecer a rotina diária da turma do Ensino Fundamental. 
 

Vocês estão preparados para conhecer nossa rotina virtual? 

Na nossa aula online iremos listar e enumerar a nossa rotina diária no ensino 

remoto. 

Para este desafio iremos brincar com um joguinho da escola game para 

sequenciarmos as nossas tarefas diárias. 

Então vamos nessa! 

Espero por vocês. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer 

 

 

English time:  

 

Ver a sala do classroom 

 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer

