
 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECADINHO ESPECIAL  
 

O nosso coração enche de alegria em saber que vamos nos encontrar. 

Esta semana está cheia de enigmas e muito mistério para desvendar, 

com atividades recheadas de momentos de alegria e aprendizagem nas 

nossas aulas Online! Estaremos esperando vocês! 

Beijinhos com sabor de mistério! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano 

DATA: 25 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. 

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: Revisando o que estudamos  

 

OBJETIVOS: Conhecer os números ordinais e sua funcionalidade  

 

A investigação não pode parar! 

Primeiro Nina, segunda Torugo...  

Vocês estão lembrados? 

E agora tem segurança para utilizarem estes nomes para identificar uma ordem? 

Eles fizeram compras numa barraca de frutas e precisam organizar as frutas pela 

quantidade. Na nossa aula de hoje, vamos fazer estas descobertas, para organizar a 

feira. 

Vamos realizar as páginas 145 e 146 com muita atenção. 

 

Brincando e aprendendo! Acesse o link. 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_count.htm?language=por

tuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisando o que estudamos – Minha Família – Fases da Vida 

  

OBJETIVO: Verificar os conteúdos estudados no capítulo e possibilitando a 

redescoberta de um conteúdo em diferentes contextos.  
 

O mistério começou! 

Agora, a turminha do Eleva precisa da parceria de todos para identificar pessoas da 

família que tem no enigma da página 199. 

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. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_count.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_count.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm


Vamos juntos continuar realizando as atividades das fases da vida dos seres vivos 

página 200 (exercício 10).  

Com a ajuda da família: Agora é sua vez!  

Realizar as atividades das p 200 e 201. Socializaremos na próxima aula de História. 

Estou curiosa para saber a história de sua família. 

https://youtu.be/Wzj75KmLJBc    

 

Outras sugestões: 

BORBOLETA MONARCA - CICLO DE VIDA - YouTube 

Ciclo de vida de uma borboleta - YouTube 
 

 

English time:  

 
Good Morning 

Hoje vamos relembrar as cores. Primeiro vamos assistir o vídeo:  

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

Agora vamos abrir o Workbook na página 22 e fazer os exercícios junto com a Teacher. 

  

 

https://youtu.be/Wzj75KmLJBc
https://www.youtube.com/watch?v=S0IR758JfmQ
https://www.youtube.com/watch?v=tA6CuBb5Z9w
https://www.youtube.com/watch?v=wmsjmTUVHmc

