
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 24 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. 

Professores Online 

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: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Alfabeto 

 

OBJETIVO: Construir a identificação das letras que compõem o nosso alfabeto 

realizando a classificação entre vogais e consoantes. 

 

Neste capítulo 1 do módulo 1, iremos refletir na escrita das letras do nosso alfabeto 

observando o som, e classificando em vogal ou consoante. 

Na página 19 a 21, vamos relembrar a escrita de algumas palavras e observar as letras 

que fazem parte do seu repertório: 

 

O que vocês observam nas palavras? 

Quais as letras que é diferente da escrita anterior? 

Quantas letras? 

Uma palavra de duas sílabas tem a mesma quantidade de letras? 

Vamos refletir ainda mais ao realizar as atividades que a turminha do Eleva deixou no 

módulo 1 na página 23 depois da aula remota. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_alphabet.htm?language=

portuguese 

 

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sistema monetário. 

 

Objetivos: Levantar hipótese sobre o nosso sistema monetário ampliando a reflexão da 

leitura de tabela.  

 

Olá, amigos! A turma do Eleva está precisando muito da nossa ajuda. 

Beca, Duda e Nina estão tendo dúvidas sobre o que é dinheiro. 

Vamos ajudar eles? 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_alphabet.htm?language=portuguese
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_alphabet.htm?language=portuguese


Nas páginas 98 e 99 do módulo 4, vamos aprender sobre as possibilidades do nosso 

sistema monetário. 

Assistam ao vídeo que A turminha do Eleva deixou, uma incrível aventura! 

 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8 

 

 

English time:  

 

Wednesday, February  24th, 2021 

 

Good Morning! 

How are you today? 

Hoje, vamos conferir nosso material? 

Vamos ver um vídeo da Teacher Ananda mostrando os materiais que ela leva na mochila. 

Agora, vamos ver com Teacher Nati o cantinho de estudo dela. Você pode mostrar o seu 

também. 

Você pode mostrar os seus? 

Depois vamos abrir o livro Student book ( colorido) na página 12. Vamos fazer o 

exercício 1. Vamos circular os materiais seguindo os comandos da Teacher. Ela irá dizer 

as cores para circular cada material. 

Blue – Book                         Yellow – Desk 

Red – Chair                          Pink - Pencil 

Green – Crayon                   Orange – Teacher 

No exercício 3, a teacher irá dizer um número e o material. Vocês devem colocar o 

número no material correspondente. 

1 – Teacher 

2 – Desk 

3 – Notebook 

4 - Pencil 

 

 

https://youtu.be/_HeXbeqvFf8


Música: 

OBJETIVO 

 

Conhecer, ou relembrar as figuras (semínimas e colcheias). 

Executar figuras rítmicas em pequenas frases. 

Identificar melodias. 

 

METODOLOGIA 

 

Com auxílio de apresentação (slides) os educandos conhecerão as semínimas e 

colcheias, para fins de execução elas serão cantadas com as sílabas Tá e Tí-ti em 

pequenas frases. Com objetos diversos a turma será desafiada a tocar as frases 

criadas. Em seguida o professor executará melodias familiares do universo infantil e 

desafiara as crianças a identificar e reproduzir as canções. 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

