
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 10 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 – Palavras mágicas  

 

OBJETIVO: Compreender a funcionalidade de uma atitude gentil que tornam nossa vida 

melhor, identificar e organizar o poema. 

 

Quais as palavras que podemos utilizar durante o dia a dia na convivência com o outro? 

Qual sua preferida? 

Hoje na nossa aula online, vamos falar sobre as palavras que podemos utilizar durante o 

nosso cotidiano. 

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

páginas 44 a 46. 

A turminha do Eleva deixou um vídeo da Mika falando sobre algumas palavras que ela 

passou a usar no seu cotidiano 

Vamos dar uma conferida! 

https://youtu.be/dX2N6eCenuw 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sequência numérica 

 

OBJETIVOS: Conhecer a sequência dos números resolvendo o desafio do ligue ponto e 

dos números vizinhos.  

 

Olá detetives! 

Muito bem! 

Hoje na nossa aula teremos uma nova aventura ligando os pontos na sequência correta, 

vamos fazer grandes descobertas juntos com Torugo. 

Eles também estão estudando a Sequência numérica e fazendo muitas descobertas. 

Vamos realizar as páginas 125 e 126 e descobrir qual o número certo. 

https://youtu.be/dX2N6eCenuw


Na página 127 tem um desafio muito legal!  

Lucas e toda a turma também está muito interessado em fazer esta investigação. 

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

 

 

 

English time: Ver sala do classroom 

Wednesday, March 10th, 2021. 

Good Morning! 

How are you today? 

Nós temos falado sobre nossos materiais escolares certo. Hoje vamos falar sobre o que 

nós mais gostamos de fazer na nossa escola. Mas antes vamos assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA . 

Agora vamos abrir o workbook na página 11 e vamos desenhar o lugar que mais gostamos 

na nossa escola e o que gostamos de fazer nesse lugar. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Conhecer, ou relembrar as figuras (semínimas e colcheias). 

Executar figuras rítmicas em pequenas frases. 

Reconhecer semínimas e colcheias em um trecho de partitura. 

Apreciar obras de grandes autores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de slides será apresentado um trecho de partitura e solicitada à turma que 

identifique as figuras (semínima e colcheias), após a execução da melodia pelo professor. 

Em seguida, será selecionado um pequeno trecho da canção escrita e todos irão tocar o 

ritmo junto com o professor. 

Apreciação musical: https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/
https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI


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

no espaço de Música  no classroom para que o professor aprecie e mande um recadinho 

para o estudante. 


