
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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: 16 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. 

Matutino 

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 

 



Vespertino 

14h às 16h30 

Sala do 1o B - Daniel, Márcia, Ananda 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

    17h às 18h – Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

ATIVIDADE: Funções dos Objetos 

OBJETIVO: Reconhecer a importância e as funções dos objetos  
 

  Olá galerinha! 

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

Eles também estão estudando sobre reciclagem, os 5rs e muito mais. 

Na nossa aula não será muito diferente. 

Conhecemos as cores de cada lixeira e qual o lixo que jogamos nelas. Descobrimos que 

podemos fazer adubo com os restos de alimentos. 

Legal não é?! 

Vamos continuar nossas descobertas realizando as páginas 334 e 334. 

Logo depois da aula deixei duas páginas muito interessantes para vocês realizarem. 

Vamos continuar fazendo descobertas nas páginas 336 e 337 

Vocês vão adorar este desenho que a Turma da Mônica deixou para vocês. 
 

https://youtu.be/dCOOWSbe6Ig 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Estimativas 

OBJETIVO: Realizar contagem e desenvolver estratégias para aplicar uma estimativa 

 

Pessoal, vocês são bons em contagem? 

Quero só ver.. 

Vamos aprender conhecer uma maneira de saber a quantidade observando imagens. 

Refletindo sobre mais ou menos. 

Vocês não podem perder, vamos realizar juntos as páginas 129 à 131.  
 

 

https://youtu.be/dCOOWSbe6Ig


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; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

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

- hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento 

 

- Aquecimento: 

 Corrida parada no lugar (30`) 

 Pulinhos no lugar (30`) 
 

- Atividades: 

 Colocaremos as colheres uma do lado da outra em cima da mesa ou de alguma 

superfície mais alta e teremos que fazer o transporte das bolinhas de meia, sem 

deixar cair, passando por todas as meias; 

 Usando uma folha de papel, teremos que levar uma bolinha de cada vez até o balde, 

sem deixar a bolinha cair; 

 Numa folha de papel, faremos três círculos com os números 1, 2 e 3 escritos neles. 

Iremos picotar uma outra folha em vários pedacinhos e teremos que, usando a força 

da inspiração pela boca, colocar os pedacinhos de papel dentro dos círculos 

respeitando a suas quantidades. 

 

 

 

 

 



Inglês 

Hello! 

How are you today?  

Let’s play! Isso mesmo, vamos jogar e hoje o jogo é o jogo da memória! Vamos ver quem 

lembra o nome dos brinquedos e também aprender novos brinquedos! Quero ver quem 

está com a memória boa! 

https://matchthememory.com/toys 

 

https://matchthememory.com/toys

