
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pessoal, quero saber se vocês estão preparados? 

Nesta semana vamos fazer muitas descobertas. Vamos conhecer muitas formas 

desconhecidas, vamos ver que cada um tem seu jeito de ser. 

E o mais legal de tudo isso, é que vamos fazer todas estas descobertas 

juntinhos. 

Se preparem, nossa semana vai começar! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 01 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 

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Camila, 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 - 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: Produção Textual 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os materiais escolares e as letras que o compõem 

organizar palavras em ordem alfabética, 

 

Olá Pessoal! 

 Estamos precisando dar uma ajudinha para o Luquinha. Ele precisa organizar os seus 

materiais para suas aulas online. Mas ele está confuso. O material está todo espalhado 

pela sua cama e ele não sabe qual levar. 

Vamos dar uma ajudinha para nosso amigo. Para isso vamos realizar as páginas 29 e 30. 

Não esqueça de enviar uma foto da página 30 lá no classroom. 

Depois da nossa aula, você pode realizar as páginas 31 e 32. Atenção! Vamos precisar 

destas informações para nossa próxima aula de língua portuguesa. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Somos Diferentes 

 

OBJETIVO: Identificar as características e a diversidade de etnias no nosso planeta.  

Hoje na aula online da turma do Eleva eles fizeram grandes descobertas. 

A professora mostrou algumas figuras de crianças de vários lugares do mundo. 

Nossa! 

A tela ficou com a maior barulheira, todos queriam falar juntos. Mas a pró relembrou dos 

combinados e eles se acalmaram e conseguiram relatar o que queriam. 

Todos da turma perceberam que cada um era de um jeito; a Duda com os olhos puxados, o 

tinha os cabelos loiros, o Luquinha com cabelos encaracolados. 

Foi uma manhã muito animada. 

E você, que fazer grandes descobertas também? 

Tenho certeza que sim! 

Vamos realizar as páginas 257 e 258 e juntos fazer novas descobertas. 



Você também poderá fazer descobertas realizando a página 259 do módulo que estamos 

usando.  

Pessoal, vocês não podem perder este vídeo que deixei para vocês. Não dá para ficar 

parado. 

https://youtu.be/oueAfq_XJrg 

 

 

English time:  

 
Monday, March, 01st, 2021 

 

Good Morning! 

How are you today? Vamos dançar? 

Hoje vamos assistir ao vídeo e dançar: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  

Hoje vamos aumentar nossa coleção de Emojis. Vamos conhecer o Hungry e o Excited!! 

Então prepare um papel, materiais de colorir, cola, tesoura e um palito. 

 

TEATRO: 

Os Bigodes do Palhaço 

Aço, aço, aço estamos no mês de Março, mês do Teatro, mês do Circo e viva o Palhaço! 

Hoje no nosso encontro on-line Pró Cami contará para vocês a história: Os Bigodes Do 

Palhaço, um livro de Wagner Costa com ilustração de Ricardo Girotto da Editora Moderna. 

Vamos nos aconchegar porque a história já, já vai começar... 

“No circo, a garotada gritava impaciente querendo ver logo o famoso palhaço bigodudo. 

Logo ele aparece, no entanto, para a surpresa e espanto de todos, o palhaço bigodudo 

entrou no palco sem bigode algum. A garotada logo descobriria que os bigodes do palhaço 

não eram como os de qualquer homem. Eram bigodes... malucos”.  

Hoje na aula de teatro, ao final da história, iremos precisar de uma folha de papel ofício, 

lápis de cor, hidrocor ou giz de cera, um palito de picolé e durex para produzirmos um 

https://youtu.be/oueAfq_XJrg
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wagner+Costa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ricardo+Girotto%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


bigode maluco! Qual será o seu? Bigode de gato? Bigode de ondas do mar? Bigode sujo de 

molho de macarrão? Bigode de televisão? Bigode de Neve?... 

Beijocas! 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ft06Xsk6aO0&feature=youtu.be 

Família, seria interessante fotografar a atividade e postar no TÓPICO 

DE TEATRO no Classroom para a professora validar e mandar um 

recadinho para o estudante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ft06Xsk6aO0&feature=youtu.be

