
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 17 de fevereiro de 2021 – QUARTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-

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

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Roberto, 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 - Roberto, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Resolvendo desafio com a sequência dos numerais 

 

OBJETIVO:  identificar a sequência lógica dos numerais 

 

A nossa turminha está com um grande desafio e na aula online iremos precisar que todos 

participem desta grande aventura. 

O galinheiro de Seu Lobato está confuso...  

Quantos ovos? 

Quantas galinhas? 

Eles estão querendo fazer algumas contagens, mas estão com algumas dúvidas. 

Então, vamos entrar em ação e na aula remota desenvolver o jogo. 

 

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

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa  

 

ATIVIDADE: Brincando com o alfabeto 

 

Vamos entrar em uma nova aventura! 

Vamos brincar com o alfabeto de sabão. Vocês conhecem esta brincadeira? 

Na nossa aula remota iremos aprender a jogar com a ordem do alfabeto. 

Vamos entrar neste jogo e nos divertir de montão.  

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

http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/
http://www.escolagames.com.br/jogos/alfabetoSabao/


English time:  

 
Wednesday, February 17th, 2021 

 

Good Morning! 

 

Hoje vamos conhecer o livro!  

Vamos abrir os livros e conhecer as páginas e os temas que veremos esse ano. 

Agora, vamos abrir na página 4 do Student Book e explorar o que vemos nessa página. 

Qual é esse ambiente? O que tem nele? O que você vê que lembra como falar em inglês? 

No exercício 2 traçar com o lápis a palavra HELLO e  escrever no espaço em branco na 

frente. 

 

 

Música: 

OBJETIVO 

Conhecer as Bandinhas e Fanfarras. 

Identificar instrumentos das Bandinhas e Fanfarras. 

Apreciar canções. 

METODOLOGIA 

Iniciando a aula de música ouviremos (apreciação musical), a canção “Bom dia” executada 

com sons do corpo. Em seguida serão apresentados instrumentos de percussão, seguido 

do jogo de sons com estes instrumentos de percussão apresentados. 

 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc 

 

https://youtu.be/-Zb5sLxuHBc

