
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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: 18 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 

Matutino 

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  



Vespertino 

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: Localização 

OBJETIVO: Identificar os lados direito e esquerdo 

 

Agora, vamos começar fazendo uma brincadeira. 

Vocês conhecem a brincadeira: “Seu mestre mandou”? 

Vamos brincar na nossa aula online e descobrir qual é o nosso lado direto e qual o nosso 

lado esquerdo. 

Se preparem, juntos vamos realizar as páginas 136 à 138. 

Depois da aula, tem uma atividade legal para você fazer na página 140. 

Vamos brincar?! 

https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

ATIVIDADE: Fases da Vida 

 

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

O tempo vai passando e vocês vão crescendo e ficando cada vez mais sabidos. 

Neste capítulo fizemos descobertas sobre as fases da vida. 

E claro, vocês já cresceram muito. 

Vamos juntos realizar as páginas 195 à 197, vai ser muito legal. 

Tem uma cruzadinha na página 198 que vocês podem realizar depois da aula online. 

Vamos assistir este vídeo sobre as fases da vida. 

https://youtu.be/AFN52hq7d7w 

 

https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ
https://youtu.be/AFN52hq7d7w


English time:  
 

Hello! 

How are you today? 

Vamos relembrar o alfabeto? 

Vamos ouvir a música e cantar junto: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos trabalhar as letras D, E e F, vamos abrir o livro Student book na página 15 e 

fazer a atividade junto com a teacher. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE

