
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 30 de Março 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. 

Matutino 

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

ATIVIDADE: Invenções que mudaram o mundo 

OBJETIVO: Reconhecer o uso da tecnologia, comparar objetos antigos com os 

modernos  

 

 Que delicia fazer descobertas não é mesmo. 

Vamos iniciar um novo capítulo em Ciências que está muito interessante. 

Juntos na nossa aula online, vamos conhecer o que a tecnologia contribui na nossa rotina 

diária. 

Nas páginas 340 e 341 vamos observar e conversar sobre as descobertas da família de 

Torugo. 

Vocês acham que hoje em dia, tudo era como no tempo da vovó? 

E isso que vamos descobrir na página 342 e 343. 

Vamos conhecer uma linha do tempo dos meios de transporte em nossa aula online. 

https://youtu.be/nGG3rQeZhkY 

 

Vamos colocar a mão na massa? 

Vocês podem construir uma linha do tempo. Escolha o objeto que você mais gostou. 

Vamos conhecer sua criação na próxima semana na nossa aula do dia 06/04 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Vamos trabalhar com padrões 

 

OBJETIVO: Aprender o que são padrões 

 

A turma do Eleva está fazendo muitas descobertas. Vamos nos unir com essa turma 

maravilhosa.  

https://youtu.be/nGG3rQeZhkY


Nas páginas 150 e 151, vamos descobrir o que a turma está fazendo na sala de aula. 

Vamos lá? 

Depois de tantas descobertas, vamos ajudar Téo a descobrir qual a sequência que ele 

preparou para nós. Tudo isso está nas páginas 152 e 153, vamos lá? 

 

Educação Física: 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVO: 

- 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: 

- 5 folhas de papel em branco; 

- hidrocor; 

- tesoura sem ponta. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Atividades: 

 

 Pula Coelho: 

Iremos desenhar um triângulo, um quadrado, um círculo e retângulo, cada forma 

geométrica em uma folha. Quando o professor falar: pula coelha e disser uma forma, a 

criança terá que ir pulando até a forma geométrica dita pelo professor. 

 

 Montando o Coelho: 

Iremos desenhar um coelho, cada criança da sua forma. Depois vamos recortar, 

fazendo assim um quebra-cabeça. Terminado, teremos que montá-lo no menor tempo 

possível. 

AMANHÃ, 31/03, SERÁ O NOSSO GRUPÃO. OBA!! 

Vamos comemorar a semana da Páscoa com um dia diferente. A Páscoa 

é alegria, cor, partilha, solidariedade e amizade. Por isso, participe 

usando sua roupinha branca, pintura de rosto, adereços para tornar o 

dia muito especial! 



Para o nosso grupão: 

- Faremos um lanche “coletivo” de Páscoa.  

 

Sugestão: 

Arrume o lanchinho com suco, pãozinho, fruta preferida. 

- Uma orelha de coelho feita de papel. Clique no link para ver modelo. 

- Algodão, papel picado e cola.  

Estaremos todos em nosso auditório virtual. O link será enviado no 

classroom. 

 

INGLÊS: 

Good Morning 

Hoje vamos fazer um Easter Bunny. Vamos papel branco, um rolo de papel higiênico, 

tesoura, cola e material de colorir. 

 


