
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 03 de Março 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: Produção Textual  

 

OBJETIVO: Compreender a funcionalidade de uma lista, identificar e organizar em ordem 

alfabética. 

 

O que você quer ser quando crescer? 

Qual sua cor preferida? 

Qual sua brincadeira preferida? 

 

Hoje na nossa aula online, vamos falar sobre as preferências de cada um de vocês. 

Na atividade da aula anterior, junto com seus familiares, vocês responderam algumas 

destas perguntas. 

Na nossa aula de hoje vamos fazer estas e outras descobertas durante a realização das 

páginas 33 e 34. 

Para a pró dar uma olhadinha na sua atividade, mande uma foto da página 34 para ver como 

sua lista ficou. 

Depois da aula online, você pode realizar a página 35, está muito legal. Amanhã vou querer 

saber como você fez esta atividade. 

       

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sólido Geométricos 

 

OBJETIVOS: Conhecer os sólidos, suas características, comparar os sólidos e as figuras 

planas e apontar suas diferenças.  

 

Todos com seus sólidos geométricos aí? 

Muito bem! 

Hoje na nossa aula, vamos fazer grandes descobertas juntos com Luquinha e Teo. 

Eles também estão estudando os sólidos geométricos e fazendo muitas descobertas. 

Vamos realizar as páginas 108 e 109 e descobrir os nomes e características destes 

materiais. 

Na página 110 tem uma cruzadinha muito legal!  



Não esqueça de mandar uma foto desta atividade para a pró. 

A Duda também está muito interessada para descobrir o nome dos sólidos geométricos. 

Para vocês ficarem mais sabidos ainda nos sólidos geométricos, vocês podem realizar as 

páginas 111 e 112. 

Neste vídeo, temos mais descobertas sobre os sólidos geométricos. 

https://youtu.be/_gEm11EDh5U 

 

 

English time:  

Wednesday, March 03rd, 2021 

Good Morning! 

How are you today? 

Hoje vamos abrir o workbook, o livro preto e branco e fazer com a Teacher os exercícios 

da página 9. 

 

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/_gEm11EDh5U
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

