
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos iniciar nossa Semana Literária dialogando sobre a importância 

da literatura nas nossas vidas. 

Ela nos proporciona momentos inesquecíveis de deleite e descobertas 

maravilhosas, brincadeiras e diversões. 

Vamos participar destas propostas com muita alegria! 

Esperamos por vocês em nossas aventuras online. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 26 de abril DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores Online 

Matutino 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Natália 

8h às 9h30 - aula síncrona 



9h30 às 9h50 - hora do lanche 

9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas 

11h às 12h- Hora do Brincar 

 

Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Marcinha, Ananda 

14h às 15h30- aula síncrona 

15h30 às 15h50 - Hora do lanche 

15h50 às 16h20 - aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas 

17h às 18h – Hora do Brincar 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Visita a Biblioteca virtual da Escola Game 

 

OBJETIVO: Identificar, localizar e escolher livros para deleite da ciranda virtual. 

  

Amigos, iremos iniciar nossa semana literária com programações bem divertidas! 

Vou convidar todos vocês a fazerem um passeio virtual a Escola Game! 

Vocês sabiam que lá podemos encontrar diversos tipos de livros virtuais? 

Como faremos para chegarmos a biblioteca? 

Precisamos de um endereço eletrônico e ficarmos atentos ao mural da sala, para 

adentramos na biblioteca virtual. 

Endereço eletrônico: http://www.escolagames.com.br/ 

Olha com este endereço entramos na escola e podemos apreciar uma diversidade de 

jogos, livros e aplicativos educativos. 

Vamos eleger um livro para ouvirmos o conto! 

Na biblioteca desta escola temos duas modalidades 

de leitura. 

 

1. Leitura realizada por uma ou mais pessoas; 

 

2. Leitura realizada no sistema online. 

 Agora iremos eleger um conto para deleite do passeio virtual. 

  

 

http://www.escolagames.com.br/


ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Localizações 

 

OBJETIVO: Identificar e reconhecer objetos e pessoas de acordo com sua localização. 

Você já observou que a turma do Eleva está participando do cenário da página 284. 

Eles precisam seguir as orientações das localizações dos objetos e pessoas para darem 

sentido as frases. 

Vamos ajudá-los a encontrar os objetos seguindo as pistas de localização: atrás, 

embaixo, entre, em cima, direita, esquerda... isso mesmo, dependendo do lado em que 

eles se encontrem na cena a localização pode mudar. 

Vamos fazer novas descobertas na página 285! 

Tem uma atividade muito divertida e interessante de recorte e colagem na página 286 

que você pode fazer depois da aula online. 

 

English time:  
Hello! 

Hoje vamos fazer a arte da chicken que não deu tempo de fazer na sexta feira! 

 

Lembramos que quarta-feira 28/04 e sexta-feira 30/04, iremos 

apreciar as histórias: “O caso das bananas” e “Quem tem medo de 

mostro” depois faremos uma oficina de artes visuais. 

Materiais necessário para oficina: rolo vazio de papel higiênico ou 

objeto similar, cola, tesoura, tinta guache marrom, folha de papel 

ofício, lápis de cor e canetinhas coloridas (hidrocor). 

QUINTA-FEIRA SERÁ O NOSSO GRUPÃO: O CASAMENTO DA DONA 

BARATINHA. PARA ESSA FESTA, ELA CONVIDOU TODOS OS BICHINHOS DA 

FLORESTA E VOCÊ É UM CONVIDADO ESPECIAL!! PARA FICAR AINDA MAIS 

DIVERTIDO USE SUA FANTASIA DE BICHINHO. IMPROVISE E TUDO FICARÁ 

MUITO LINDO! 
 


