
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fazer descobertas é muito legal.  

Você sabia que estamos fazendo descobertas todos os dias? 

Isso mesmo, aprendemos coisas novas todos os dias, e esta semana nossas 

aulas online estará repleta de grandes descobertas. 

Vamos descobrir que existiu um importante escritor brasileiro que deixou 

muitas histórias divertidas para todos nós. 

Se preparem que nossa semana vai começar! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 
DATA: 15 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 

Matutino 

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 

Vespertino 

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 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura e Interpretação textual 

OBJETIVO:  

 

Olá Pessoal! 

Essa semana vamos conhecer a Declaração Universal dos Direitos da Crianças. 

Nossa! O que será que é isto. 

Junto com a turma do Eleva vamos conhecer e compreender por que esta declaração 

foi criada. 

Vamos conhecer histórias interessantes sobre esta declaração e saber para que ela 

serve. 

Juntos vamos realizar as páginas 50 a 53. 

Depois da aula online você pode fazer junto com a sua família a página 54 e na nossa 

próxima aula vamos fazer novas descobertas. 

Vocês não podem deixar de assistir ao vídeo que deixei para vocês 

https://youtu.be/h3J-iuY-4YM 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Gente tem Sobrenome 

OBJETIVO: Identificar seu sobrenome e sua origem 

Hoje nossa aula está interessante. 

Na sua de aula tem pessoas com o mesmo nome? 

O que muda no nome destas pessoas? 

E na sua casa tem pessoas com o mesmo sobrenome que você? 

Você sabe me dizer porque isto acontece? 

Vamos descobrir que o nosso sobrenome carrega uma história que vem de muito 

tempo. Acho que do tempo das nossas bisavós. 

Será muito legal! 

Vamos realizar as páginas 263 e 264. 

Depois da aula online, você pode realizar as páginas 265 e 266, não esqueça de enviar 

uma foto pelo classroom da página 265 

English time:  

Ver a sala do classroom. 

https://youtu.be/h3J-iuY-4YM


TEATRO: 

Estátua Divertida - Palhaçariar 

 

Olá meus palhacinhos e palhacinhas! 

Hoje no nosso encontrinho teatral, seguiremos com as nossas inspirações circenses e 

vamos experimentar nos movimentar de forma palhaçal hhahaha OBA!!  Ah! Vocês já 

escolheram o nome do seu palhacinho, da sua palhacinha? Hoje vamos querer saber!  

 

Quem tiver nariz de palhaço de plástico, já deixa separadinho ai do lado. Quem não 

tiver, que tal pedir para um adulto um batom vermelho ou uma tinta própria para 

pintar rosto? 

Hoje faremos uma brincadeira chamada Estátua Divertida! Vamos PALHAÇARIAR! 

 

“Vira, Vira, Vira 

Vira, Vira, Vira 

Palhaçaria 

Virou”! 

 

Um beijo nos seus narizes de palhaço! |Para quem quiser continuar nesta energia 

palhaçal após a aula, coloca ou pinta o nariz de palhaço e movimenta o corpo mais um 

pouquinho ao som do Mundo Bita! (ver vídeo) 

 

“Espalhaça” para todo mundo que os nossos palhaços e as nossas palhaças estão 

“nascendo”, estão chegando! 

 

Mundo Bita  

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8 
 

AMANHÃ, PRECISAREMOS DE ALGUNS MATERIAIS PARA A AULA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA COM O PROFESSOR DANIEL. DEIXE SEPARADINHO PARA QUE A GENTE 

POSSA SE DIVERTIR BASTANTE MEXENDO O ESQUELETO. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- balde; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

- folhas de papel (ofício, caderno ou jornal); 

- hidrocor 

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8

