
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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: 19 de Março DE 2021 – SEXTA-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, Renata 

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, Renata 

INTERVALO – 15h às 15h20 

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

17h às 18h - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Localizar e organizar sílabas e formar novas palavras. 

OBJETIVO: Identificar palavras de boa convivência, organizar sílabas e formar 

novas palavras. 
 

Essa semana realmente foi uma semana cheia de descobertas. 

Conhecer a declaração dos direitos das crianças, foi muito interessante. 

Saber que este documento ajudou crianças pelo mundo todo, é bom demais. 

Vamos fechar nossa semana com chave de ouro realizando as páginas 59 e 60. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Ciranda Literária. Vamos fazer o registro no caderno de desenho dos 

personagens conhecidos do Sítio do Pica Pau Amarelo. 

 

OBJETIVO: Conhecer obras do escritor Monteiro Lobato, aumentar o repertório sobre 

contos. 

Esta semana foi cheia de descobertas, vimos muitas coisas sobre os direitos das 

crianças e muito mais. 

Com o Dia Mundial da Poesia se aproximando, vamos conhecer um grande escritor 

brasileiro. Eu acho que vocês já conhecem. 

Preparados? 

E com vocês histórias de Monteiro Lobato. 
 

https://youtu.be/Xr4R58qFVpQ 

 

Agora que já conhecemos Monteiro Lobato, separei uma história muito legal do Sitio do 

Pica Pau Amarelo. 
 

https://youtu.be/3cuu4mQwqyo 

 

https://youtu.be/Xr4R58qFVpQ
https://youtu.be/3cuu4mQwqyo


English time:  

  
Hello! 

How are you today? 

Today is Friday! Let’s dance! 

Hoje é sexta, dia de dançar e mexer o body, quero ver todos de pé e dançando junto com 

a teacher!  https://www.youtube.com/watch?v=VsgpUHUYuJI 

Dia 21 é o dia mundial da poesia, então vamos conhecer uma poesia em Inglês? 

Agora que você já aprendeu a poesia, vamos fazer uma ilustração bem bonita sobre ela! 

 

Momento LIV. 
 

Bom dia! 

 

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “A casa da Árvore”, 

conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uwRHCl-9_YQ&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo: crie a língua da 

família, o “familiarez”, uma língua que só a família entende. Faça esta atividade no livro 

da família. Depois de praticar, crie um vídeo falando no “familiarez”. Se puder, 

compartilhe com a gente aqui no ícone atividade liv do Google Classroom. Vamos adorar 

receber.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de foto 

ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

  

1o A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

 

1o B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 

Forte abraço. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwRHCl-9_YQ&feature=youtu.be
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

