
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 18 de Fevereiro de 2020 – QUINTA-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 – 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 - Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE:  Sequência Numérica/ Resolução de Desafios 

 

OBJETIVO: Identificar e organizar a sequência numérica de 10 á 20, apresentar 

estratégias para solucionar desafios matemáticos. 

 

Obá! Como é legal brincar com a Matemática!  

Vocês estão preparados? 

Hoje na nossa aula, vamos brincar com números, mas preste atenção. 

Para cada número que a professora escolher terá um desafio para você cumprir. 

Vamos sempre lembrar dos nossos combinados para tudo acontecer de maneira 

harmoniosa. 

Deixei um vídeo bem divertido falando sobre os números, não percam! 

https://youtu.be/RBjNSRKk4Lo  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: História do Carnaval / Construção de uma lista  

 

OBJETIVO: Conhecer a história do Carnaval, compreender o momento da pandemia e a 

necessidade de permanecer em casa, registrar o nome da sua fantasia.  

 

Hoje na nossa aula online iremos conversar e conhecer a história do Carnaval. 

Neste ano não vamos comemorar esta data no mês de fevereiro. Você sabe me dizer por 

que? 

É isso mesmo, neste momento precisamos ficar em casa.  

Mas, não é por isso que vamos perder nossa alegria. 

Vamos usar nossa imaginação. Pegue seu caderno de pauta (vamos fazer nossos 

combinados para usar este caderno); 

Vamos imaginar que estamos nos preparando para o Carnaval, qual seria a sua fantasia. 

 

https://youtu.be/RBjNSRKk4Lo


Tem uma vídeo, bem legal que fala do Carnaval, não percam! 

https://youtu.be/YW6EBXIsxk0 

 

  

English time:  

 
Thursday, February 18th, 2021 

Good Morning! 

Vamos brincar? 

Ontem nós vimos no livro uma sala de aula não é mesmo? Vimos os objetos que tem nela, 

as cores e quantidades. Então hoje vamos ver o que você tem, aí na sua casa. Quais 

materiais você tem, as cores e como você organiza seu cantinho de estudos. 

 

 

https://youtu.be/YW6EBXIsxk0

