
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hum, essa semana está com cheirinho de doçura! 

Que a alegria e a doçura da Páscoa estejam presentes na sua vida 

sempre. 

Vamos aproveitar cada momento da nossa semana com muita alegria. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 29 de Março 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 

Matutino 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Camila, Natália  

8h às 9h30- aula síncrona  

9h30 às 9h50 - hora do lanche  

9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas  

11h às 12h- Hora do Brincar  

 



Vespertino 

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Camila, Marcinha, Ananda  

14h às 15h30- aula síncrona  

15h30 às 15h50 - Hora do lanche  

15h50 às 16h20- aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas  

17h às 18h – Hora do Brincar 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Descobrindo Palavras/ Escrita Espontânea 

 

OBJETIVO: Identificar as letras finais das palavras, explorar leitura de listas, localizar 

palavras relacionadas ao jardim. 

 

Olá Pessoal! 

Estamos iniciando nossa semana fazendo muitas descobertas. 

E logo na nossa primeira atividade, vamos conhecer uma poesia que vai dar uma boa dica 

do que vamos falar. 

https://youtu.be/OKvVVPJlOIM 

Vocês já sabem? 

Isso mesmo vamos conhecer o nome de plantas, pé de frutas e animais que vivem no 

jardim. 

Juntos vamos realizar as páginas 73 e 74. 

Depois da aula online, você pode realizar a página 75 e fazer novas descobertas. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Os objetos ao meu redor 

 

OBJETIVO: Localizar, identificar e reconhecer os objetos usados em sua rotina diária. 

Esta semana está recheada de descobertas! 

Vocês sabiam que vamos virar detetives? 

Isso mesmo, vamos ficar atentos aos objetos que a turma do Eleva está procurando. 

https://youtu.be/OKvVVPJlOIM


Vamos lá, na página 270 e 271, vamos descobrir os objetos que usamos durante o nosso 

dia a dia. 

Duda e Luquinha estão precisando da nossa ajuda. 

Juntos vamos realizar as páginas 272 e 273 e descobrir quais objetos costumamos usar 

diariamente. 

 

English time:  
Good Morning!! 

Estamos nos aproximando da Páscoa não é mesmo? 

It’s Easter Time! 

Hoje vamos fazer uma caça ao Easter Bunny com a Teacher. Se prepare para ajudá-la a 

encontrar o Coelhinho da Páscoa! 

Vamos encerrar dançando? https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8 

TEATRO: 

Vivência Teatral: “Todos Os Palhaços do Mundo.” 

Hoje tem Espetáculo? Tem Sim Senhor! 

Hoje tem show de palhaços? Tem Sim Senhor! 

E a surpresa pra quem é? 

Pra nossa amiga Antonieta ué! 

 

“Chegou, Chegou, tá na hora da Alegria  

O Circo tem Palhaço, tem, tem todo dia”!! 

 

Vamos fazer o nosso Show de Palhaços para Antonieta! Todos Preparados? Narizes nos 

lugares? 

Então... Com vocês OS NOSSOS PALHACINHOS E NOSSAS PALHACINHAS DO 

MENDEL direto para o MUNDO TODO! 

AH! Que tal fotografar ou filmar nossos palhacinhos e palhacinhas na hora da nossa 

“Vivência Teatral” e postar pra gente em  “Atividades de Teatro”?Ueba! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8

