
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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: 17 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 

Matutino 

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  



Vespertino 

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 de lista  

OBJETIVO: Compreender a funcionalidade de uma lista, identificar e organizar em 

ordem alfabética. 
 

Esta semana estamos fazendo muitas descobertas sobre os direitos das crianças. 

Ter direito é muito importante, mas também não podemos esquecer que temos nossos 

deveres.  

Ajudar nas atividades diárias, participar das aulas e realizar as atividades, colaborar 

com a organização da casa. Estas são tarefas importantes. Na nossa aula, vamos fazer 

descobertas sobre nossos direitos e deveres. 

Espero por vocês na nossa aula, vamos realizar as páginas 55 e 56. 

Depois da aula online vocês podem realizar a página 57 e mandar uma foto no classroom.  
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Números Ordinais 

OBJETIVOS: Conhecer os números ordinais e sua funcionalidade  

 

Primeiro eu, segunda eu... 

Vocês sabem porque usamos estes nomes para identificar uma ordem? 

Quando formamos uma fila, como saber quem está na frente de quem? 

Na nossa aula de hoje, vamos fazer estas descobertas, para saber como organizar uma 

ordem numérica. 

Vamos realizar as páginas 132 à 134. 

Depois da nossa aula online, você pode realizar a página 135. Vai ser muito legal. 

Encontrei uma história muito legal, que vai nos ajudar a compreender esta parte da 

matemática. 

https://youtu.be/kPCgnDCgix4 

 

 

 

https://youtu.be/kPCgnDCgix4


English time:  

Good Morning! 

How are you today? 

Vamos assistir mais uma aventura de Steve and Maggie. 

https://www.youtube.com/watch?v=0tBTF6qV1ZY 

Agora vamos abrir o workbook na página 21 e fazer a atividade junto com a teacher. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Executar figuras rítmicas em pequenas frases. 

Reconhecer mínimas, semínimas e colcheias em um trecho de partitura. 

Apreciar obras de grandes autores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Aproveitando o trabalho feito na semana anterior, seguiremos com a identificação e 

leitura dos valores rítmicos propostos em partituras de canções folclóricas. 

 

 

 


