
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será recheada de muitas brincadeiras e aprendizagens. 

Se prepare!! 

Deixe o seu cantinho de estudar organizado com todos os materiais que você irá 

precisar. Uma garrafinha de água. 

Vamos juntos nessa deliciosa aventura. 

Espero por vocês! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 16 de fevereiro de 2021 – TERÇA-FEIRA 

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

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

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Daniel, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

10h30 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 



14h às 16h30 

Sala do 1o B - Daniel, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

16h30 às 17h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

17h às 18h – Atendimento 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Super Desafio do calendário. 

 

OBJETIVO: Realizar operações matemáticas.  

 

Hoje na nossa aula virtual vamos realizar um grande desafio matemático com o nosso 

calendário. 

Porém para esta aventura ficar divertida iremos na aula remota solucionar o mistério do 

jogo online. 

Vocês estão preparados? 

A aventura vai começar.  
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências/ Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Registro do objeto e escrita do nome do mesmo. 

 

OBJETIVO: Conhecer e identificar o objeto, seu nome, as letras que compõem seu nome 

e sua utilidade.  

Vamos brincar de O que é o que é. 

 

Hoje na nossa aula vamos brincar de descobrir quais são os objetos. 

A pró terá um saquinho com vários objetos. 

Vocês vão descobrir qual é o objeto que está escondido com as dicas que a pró vai falar. 

Mas preste atenção!  

Para esta brincadeira vamos relembrar nossos combinados. 

Todo mundo poderá falar. 

Ao terminar nossa brincadeira, no caderno de desenho, você irá escolher um objeto, 

fazer seu desenho e escrever o nome dele do seu jeitinho. 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/


English time:  

Ver sala do classroom 

 

MOVIMENTO: 

Sejam todos bem-vindos! 

Que alegria poder tê-los mais esse ano conosco. 

Estamos dando início às nossas aulas virtuais. 

Será uma oportunidade para rever os amigos, fazer novas amizades e experimentar 

várias possibilidades de movimentos e atividades bem legais e animadas junto com o 

Professor Daniel. 

 

Estejam todos preparados para aulas nossas aulas de Educação Física. Será muito 

divertido!  

Hoje teremos muitas surpresas. Acompanhem o professor! Vamos nessa! 

 

 


