
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 04 de Março DE 2021 – QUINTA-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 – 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 - Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Sólidos Geométricos e Contagem 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os sólidos geométricos, realizar contagem, 

identificando o número e seu nome. 

 

Nossa, esta semana está cheia de descobertas! 

Vocês estão preparados para mais uma sessão de novas descobertas? 

Eu ouvi um sim! 

Obá, então vamos lá. 

Na página 113 temos muitos sólidos geométricos, lá vamos relembrar o nome de cada um 

deles e contar quantos de cada temos. Ufa, são muitos. 

Nas páginas 114 e 115 vamos contar os objetos e escrever o nome de cada número da 

tabela. 

Para você não se esquecer de nadinha, você pode realizar as páginas 116 e 117. Não esqueça 

de postas estas páginas lá no Classroom.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Fases da Vida 

 

OBJETIVO: Conhecer diferentes fases da vida e suas principais características. 

 

Nossa vocês cresceram, não é mesmo? 

Todos os seres vivos passam por todas as fases da vida. 

Você conhece as fases da vida? 



Vamos juntos descobrir na página 187 e 188, quais são estas fases e o que acontece em 

cada uma delas. 

Para nossa próxima aula na semana que vem, vamos apresentar a linha do tempo de 

vocês. 

Na página 189, junto com a sua família vocês vão montar a linha do tempo do seu 

crescimento. Caprichem! 

  Neste vídeo vocês vão conhecer as fases da vida, está bem legal! 

https://youtu.be/AFN52hq7d7w 

 

English time:  

 
Thursday, March 04, 2021 

Good Morning! 

How are you today? 

Hoje vamos abrir o workbook (livro preto e branco) na página 14. 

Vamos fazer com a Teacher os exercícios. 

 

https://youtu.be/AFN52hq7d7w

