
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Há, Há a magia está no ar! 

Esta semana teremos que desvendar muitos mistérios e descobrir muitas 

surpresas interessante para todos nós. 

Construirmos um cenário bem divertido com atividades maravilhosas que 

deixarão vocês com um gostinho de quero mais. 

Então vamos lá embarcar nesta deliciosa aventura! 

Beijocas 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 22 DE fevereiro DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

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

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

Professores Online 

8h às 10h30 

Sala do 1ºA – Camila, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

14h às 16h30 

Sala do 1ºB - Camila, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h – Atendimento 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Letras do alfabeto 

 

OBJETIVO: Conhecer o portador textual, realizando o som das letras do nosso 

alfabeto. 

 

Olá detetives! 

 A turma do Eleva está construindo listas de nomes para que todos se conheçam. Vamos 

nos juntar a eles e pintar a letra inicial dos colegas do Eleva. 

Desta vez iremos estudar junto com a turminha e descobrir o que Nina deixou para 

organizarmos uma lista na aula remota com todos componentes deste grupo do barulho. 

Nesta aula vamos realizar a leitura e as atividades do módulo 1 nas páginas 15 a 17 e 

continuar fazendo novas descobertas depois da aula remota na página 18. 

Não esqueçam de acessar o vídeo que eles deixaram...  

É pura diversão! 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?la

nguage=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Quem sou eu? 

 

OBJETIVO: Identificar as características individuais do grupo, relatar e registrar 

atividades preferidas. 

Amigos, vocês sabiam que podemos nos divertir em frente ao espelho? 

Vamos descobrir características bem particulares que nos fazem únicos!  

Existem pessoas de diferentes lugares com gostos diversos. Mas preste atenção, 

Pois o normal é ser diferente! 

Por isso iremos construir vínculos afetivos com todos que participam deste grupo. 

Na aula virtual fazermos descobertas realizando as páginas 252 e 269, módulo 1. 

Assistam ao desenho, vocês vão adorar e depois da aula remota vocês podem fazer as 

páginas 253 e 254, pois o desafio não pode parar. 

 

https://youtu.be/06vrk7gST08 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_alphabet_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm
https://youtu.be/06vrk7gST08


English time:  

 
Monday, February 22nd, 2021 

Good Morning! 

Vamos começar cantando. https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Se quiser pode levantar e dançar!! 

Agora vamos desenhar. Vamos desenhar três carinhas – Happy ( Feliz) , Sad ( Triste), 

Angry ( nervoso). Papai e mamãe podem ajudar! Você pode colar em um palito de 

churrasco ou colar na parede no cantinho onde estuda! 

Amanhã iremos fazer um porta lápis. E vamos utilizar um pote ou lata, pode ser de 

achocolato, leite em pó, algo que possa servir como porta lápis. Vamos poder colocar 

nossos palitos de emoções nesse porta lápis também. 

 

 

TEATRO:  

Personagens na Quarentena 

Meus Amores, 

Eu estava aqui pensando o que será que os personagens estão fazendo nesta 

quarentena... O que eles estão fazendo no distanciamento e isolamento social? Será 

que o Homem Aranha está podendo sair de casa para ajudar e salvar as pessoas? Será 

que Ana e Elsa tem brincado muito com a neve? E a galerinha da Patrulha Canina? Será 

que ainda continuam com muitas missões na Baía da Aventura?  Os Sete Anões 

continuam trabalhando na mina? Ou será que estão trabalhando de casa? E a Princesa 

Sofia que não está indo para a Escola De Príncipes e Princesas? Como está sendo as 

aulas on-line dela? 

Chegou a hora de imaginarmos e criarmos as nossas historinhas! Vamos cada um 

escolher algum personagem que a gente goste muito e imaginar o que ele tem feito 

neste momento de distanciamento? Que tal fazer um desenho e postar aqui pra gente? 

Ou até mesmo se fantasiar do personagem escolhido e tirar uma foto ou gravar um 

vídeo que mostre pra gente o que o personagem tem feito? 



Bom... eu, Pró Cami, já comecei! Escolhi a Palhacinha Fulô... Ela nunca mais participou 

de nenhum Espetáculo no Circo Redondo mas tem feito muitas coisas legais em casa! 

Ficou curioso? Quer ver? Aperta o Play no vídeo da Palhacinha Fulô e confere! 

LINK:   https://www.youtube.com/watch?v=FtbOGywV0zw&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=FtbOGywV0zw&feature=emb_logo

