
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saudade é uma palavra linda e quando chega à hora do nosso encontro ela vai ficando 

bem pequena!  

Esta semana está interessante e divertida com propostas que irão enriquecer os 

momentos Online! 

Está semana não poderíamos deixar de falar sobre as mulheres símbolo de força e 

união...  

Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de saudade! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 08 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 1ºA – Camila, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

10h30 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências 

11h às 12h - Atendimento 

 

14h às 16h30 

Sala do 1ºB - Camila, Márcia, Ananda 



INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h – Atendimento 

Dia das Mulheres 
Vamos ouvir um vídeo para homenagear todas as mulheres que fazem a história do mundo 

https://youtu.be/UZFLNR1kYSg 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Direitos e deveres 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear as ações realizadas representando direitos e deveres 

nas ações desenvolvidas no cotidiano. 

 

Olá Turminha! 

 Estamos precisando dar uma ajudinha para o Nina. Ela precisa organizar os seus materiais 

e suas ações diárias para compartilhar na aula online. Mas ela está confusa. O que é dever 

que ela desenvolve pela manhã, pela tarde e à noite? 

Vamos construir com nossa amiga algumas ações. Para isso, vamos realizar as páginas 40 a 

43 questões 1 e 2. 

 

Depois da nossa aula, você pode realizar a página 43 questões 3. Atenção! Vamos precisar 

acessar o vídeo divertido que Nina deixou para gente. 

Vamos lá 

 

https://youtu.be/oHkd1EC-BPE 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Meus gostos e preferência 

 

OBJETIVO: Identificar as características e a diversidade nos gostos e preferências do 

grupo.  

Detetives, hoje iremos investigar os gostos preferências do nosso grupo. 

Vamos fazer muitas descobertas! 

A professora mostrou um poema lindo. 

https://youtu.be/UZFLNR1kYSg
https://youtu.be/oHkd1EC-BPE


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; Cada um tem uma preferência 

cada um tem uma diferença: 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 261 e 262 e juntos fazer novas descobertas. 

Você também poderá fazer descobertas realizando depois assistindo o filme Divertida 

Mente sugerido pela turma do Eleva.  

https://youtube.com/playlist?list=PLXixhtLFYPTYkUCkQT3KTfmBGdAcEwuNd 

 

 

English time:  

 
Monday, March, 08th, 2021 

Good Morning! 

How are you today?  

Today is the International Women's day! 

Isso mesmo o dia Internacional da Mulher, vamos aprender um pouco mais sobre esse dia 

tão especial?  

E em homenagem a todas as mulheres do mundo vamos fazer uma linda arte para 

presentear as Women da sua vida! 

https://youtube.com/playlist?list=PLXixhtLFYPTYkUCkQT3KTfmBGdAcEwuNd


 

Materiais:  

Papel 

Palito de picolé (graveto) 

Tinta 

 

TEATRO: 

No “Mundo” dos Palhaços 

Bom dia Cara de Pia! Boa Tarde cara que arde! 

No dia 27 de março é comemorado o dia Mundial do Teatro  e neste mesmo dia é também 

o dia do Circo, um espaço levantado por armações desmontáveis, coberto por lona, sendo 

que na parte interna são montados arquibancadas, camarotes e, ao centro, o picadeiro. 

No circo são realizados shows e espetáculos, são apresentados vários números divertidos 

e impressionantes, como palhaços, acrobatas, equilibristas, contorcionistas, mágicos, etc. 

Você já foi em algum Espetáculo de Circo? Já viu muitos palhacinhos? 

Nas nossas aulinhas de Teatro, durante este mês de Março, estaremos vivenciando o 

“mundo” dos Palhaços com o Projeto Palhaçaria! Ao final do mês cada criança terá criado 

o seu próprio palhaço e teremos muita festa e alegria em uma Vivência Teatral “ Todos os 

Palhaços do Mundo” no dia 29 de Março. 

Hoje no nosso encontro on-line iremos embarcar um bocadinho mais no universo dos 

Palhacinhos e aos poucos vamos criando os nossos palhaços!  

Deixo disponível alguns vídeos deste mundo Palhaçal!!!  



Até já cara de cajá! 

Tchau cara de Nescau! 

Palhaçaria https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo&t=40s 

Palhaço Chopin – O Maestro 

https://www.youtube.com/watch?v=13Vrf-Sr4vc 

Patati Patata 

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

PARA NOSSA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA AMANHÃ, VAMOS PRECISAR DE ALGUNS 

MATERIAIS. DEIXE SEPARADINHO PARA NOSSA DIVERSÃO! 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

- Bolas de meias; 

- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=13Vrf-Sr4vc
https://www.youtube.com/watch?v=tvDZbnDNolM

