
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 23 DE fevereiro DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

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

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

Professores online 

8h às 10h30 

Sala do 1ºA – Daniel, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

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

11h às 12h - Atendimento 



14h às 16h30 

Sala do 1ºB - Daniel, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h – Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Por que precisamos de objetos? 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância dos objetos e sua necessidade no dia a dia. 

 

Olá galerinha! 

A turminha do Eleva também está muito feliz, está fazendo descobertas investigações 

sobre os objetos! 

Juntos com eles vamos fazer novas descobertas e conversar sobre este assunto tão 

importante. 

Em nossa aula online vamos realizar as páginas 320 e 322 do módulo 1 e relembrar da 

importância de qual material é feito alguns objetos e como eles são importantes para 

uso no cotidiano. 

Você pode realizar as páginas:  321 do módulo 1 após nossa aula e continuar a nosso 

estudo. 

Que legal! Conheci uma turminha que deixou dicas importantes sobre de que são feitos 

alguns objetos, não deixem de assistir! 

 

https://youtu.be/JbjpSo8oYME 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números 

 

OBJETIVO: Construir e identificar os números e sua função real e social. 

 

Detetives, estou achando que a turma do Eleva gosta muito de desafios matemáticos 

como vocês.  

No capítulo 1 do módulo 1 vamos realizar muitos desafios matemáticos e eu sei que 

vocês gostam muito de “quebrar a cuca” e observarem. 

https://youtu.be/JbjpSo8oYME


Então, nesta aula vamos ajudar a Nina, Beca e Duda a resolver os números estão 

presentes na nossa vida. 

Juntos na nossa aula online vamos realizar as páginas 95 a 97. 

No final da nossa aula, vocês podem realizar as páginas 93 e 94 para construir ainda 

mais outros desafios. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese 

 

  

Educação Física 

Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os façam 

usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir novas 

possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

  

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

- Bolas de meias; 

- Colher; 

- Toalha; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

  

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento: Braços e pernas 

 

- Aquecimento: 

         1 volta correndo pela casa; 

         1 volta pulando pela casa; 

         2 voltas pulando de um pé só, primeiro com a perna esquerda e depois com a 

perna direita. 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese


- Atividades: 

         Esticar a toalha no chão, realizar um salto sobre a toalha e colocar a bolinha de 

meia dentro do balde, fazer 5 vezes; 

         Com os pés, levar as bolinhas de meia até o balde e colocá-las dentro sem utilizar 

as mãos, fazer 5 vezes; 

          Na posição do caranguejo, colocar a colher na boca e levar a meia, tentar levar 

sem deixar cair, até o balde que estará distante da criança; 

 - Brincadeira: 

Tiro ao alvo: espalhar os brinquedos, pode ser no chão, na mesa ou em um lugar de 

preferência dos alunos e usando as bolinhas de meia, tentar acertar os brinquedos. 
 

 

INGLÊS 

Tuesday, February 23 h hth, 2021 

Good Morning! 

Hoje vamos fazer nosso 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. 

Vamos recortar uma folha de papel de forma que fique do tamanho do seu pote. Pode pedir 

ajuda a mamãe e ao papai, ou algum adulto que estiver por perto. 

Depois, vamos decorar esse papel. Pode usar lápis de cor, hidrocor, tinta, adesivos, brilho. 

Enfim, pode usar sua criatividade e deixa-lo como quiser. 

Depois, é só passar cola, e colar no seu pote. Vai ficar lindo!! 

 

 

 


