
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 09 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 1ºA – Daniel, Carol, Natália 

INTERVALO – 9h às 9h20 

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

11h às 12h - Atendimento 

 

 



14h às 16h30 

Sala do 1ºB - Daniel, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

    17h às 18h – Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Problema com o lixo 

 

OBJETIVO: Reconhecer a importância da reciclagem e descarte do lixo.  

 

Olá detetives! 

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

Vocês sabiam que eles também estão estudando o descarte do lixo? 

Pois é! 

Só que desta vez, vamos mostrar para eles como isto é importante para nossa sociedade. 

Para isso em nossa aula vamos começar com as páginas 328 e 329. 

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 a leitura das páginas 331 com um jogo virtual. 

Não esqueça de mandar uma foto depois da aula remota da atividade, página 332 para a 

pró dar aquela olhadinha! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Vamos nos localizar? 

 

OBJETIVO: Identificar a semelhança e diferença entre locais, objetos do dia a dia 

 

Vocês gostam de apreciar as cenas que a turma do Eleva deixou para gente? 

Nesta aula vamos observar as imagens deles que está nas páginas 120 e 121. Eles utilizaram 

espaços e números diferentes para compor seu dia a dia. 

Juntos vamos descobrir quais foram os desafios encontrados. 

Nas páginas 123 e 124 vamos vencer o desafio da sequência. Preciso de todos para vencer 

esta etapa. 

E depois da aula online vocês poderão construir ilustrações da página 123 e compartilhar 

no classroom.  

http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/ 

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/


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; 

- Bolas de meias; 

- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Circuito Kids 

 

- Atividades: 

 Corridas pela casa:  

- uma volta correndo; 

- uma volta pulando; 

- uma volta andando agachados 

 

 10 repetições: 

- polichinelos; 

- pulos agachados; 

- deita/levanta 

  

 Circuito: 

Iremos apoiar a vassoura ou o rodo em duas cadeiras e colocaremos dois travesseiros no 

chão. O objetivo é passar por baixo da vassoura ou rodo, saltar pelos travesseiros e depois 

colocar a meia no balde; 

 

 Abdominal: 

- deitar no chão com os brinquedos acima da cabeça, pegá-los com as mãos sentar e colocá-

los dentro do balde. 

 
Família se for possível filmar a criança se exercitando sob o comando do professor poste 

no espaço de Educação Física no classroom para que o professor aprecie e mande um 

recadinho para o estudante. 

 



INGLÊS  
 

Tuesday, March 09th, 2021. 

Good Morning! 

How are you today?  

Vamos relembrar o alfabeto? 

Vamos ouvir a música e cantar junto: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Agora vamos começar a preparar o alfabeto que vai nos acompanhar em nossos estudos e 

faremos uma brincadeira. Em um papel vamos fazer as letras A, B e C, vamos recortar e 

agora vamos brincar! A teacher vai dizer uma palavra e vocês têm que levantar a primeira 

letra da palavra. 

Depois vamos escrevê-la.  

 

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

