
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 02 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. 

Professores online 

 

8h às 10h30 

Sala do 1o A – Daniel, 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 - Daniel, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

    17h às 18h – Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Funções do Objetos 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância e as funções dos objetos  

 

Olá galerinha! 

A turminha do Eleva está fazendo muitas descobertas em suas aulas online. 

Vocês sabiam que eles também estão estudando as funções dos objetos? 

Pois é! 

Só que desta vez, vamos mostrar para eles para que serve cada objeto que eles estão 

utilizando. Para isso em nossa aula vamos começar com as páginas 324 e 325. 

Depois vamos conversar e ver qual foi a solução que vocês encontraram para ajudar a turma 

do Eleva. 

Em seguida junto com a pró vamos realizar as páginas 326 e 327 com uma brincadeira de 

adivinhação muito legal. 

Não esqueça de mandar uma foto da atividade da página 326, para a pró dar uma olhadinha! 

Deixei um vídeo para vocês falando sobre os objetos, está bem legal. 

https://youtu.be/7jeXrv4nQmI 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Explorando Figuras Geométricas 

 

OBJETIVO: Identificar a semelhança e diferença entra as figuras geométricas, 

apresentar os sólidos geométricos 

 

Vocês gostam de apreciar as pinturas de artistas famosos? 

Nesta aula vamos observar a imagem de um pintor famosos que está na página 106. Ele 

usou algumas formas geométricas para compor sua arte. 

Juntos vamos descobrir quais foram estas formas. 

Nesta aula vamos usar embalagem de produtos que você tem aí em sua casa, para realizar 

as atividades da página 107. Deixe separadinho para nossa aula. 

https://youtu.be/7jeXrv4nQmI


ATENÇÃO: Para nossa próxima aula de matemática que será na quinta-feira, vamos 

precisar dos sólidos geométricos montados. Eles estão no material de apoio, que 

está no final do livro. 

 

 

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: 

- Balde, bacia ou qualquer recipiente grande; 

- 5 bexigas; 

- 5 bolas de meias; 

- Travesseiros, almofadas ou algum objeto que sirva de obstáculo; 

- Brinquedos de escolha dos alunos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento: Braços e pernas 

 

- Aquecimento: 

 10 polichinelos; 

 10 pulos tocando nos pés. 

 

- Atividades: 

 Iremos jogar a bexiga para cima e sem deixar cair no chão, colocaremos uma bolinha 

de meia dentro do balde, e assim faremos até acabar as bolinhas de meias;  

 Logo em seguida, espalharemos os brinquedos pelo chão e, sem usar as mãos, 

tentaremos derrubar os brinquedos usando a bexiga. 

 Iremos espalhar os travesseiros no chão formando um caminho onde os alunos 

terão que passar conduzindo as bolinhas de meia com os pés até o balde; 

 

INGLÊS  

 
Tuesday, March 02nd, 2021 

Good Morning! 

Hoje vamos relembrar o alfabeto inglês.  



Vamos assistir o vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Você sabe alguma palavra em inglês? Então vamos desenhar. 

Agora vamos abrir o Student Book (livro colorido) na página 9 e fazer os exercícios 2 e 4. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE

