
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 27 de abril DE 2021 – TERÇA-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 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Daniel, 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: Daniel, 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: Ciências 

 

ATIVIDADE: Abertura do Capitulo 3 /Diferentes materiais e propriedades 

OBJETIVO: Dialogar sobre as obras de artes apresentadas no capitulo 3, pelo artista 

plástico Robert Bradford, que cria esculturas com itens diferentes e descartáveis. 

 

Obá chegamos no capítulo 3 ... lá podemos encontrar esculturas feitas pelo artista 

plástico Robert Bradford. 

O que estas obras representam? 

De que vocês acham que elas são feitas? 

Por que vocês acham que o artista usou esses 

materiais para criá-las?  

Nas páginas 358 e 359 vamos apreciar e 

contextualizar as obras deste famoso artista... 

E as nossas investigações continuam na página 

360. 

Extrapolando a aula deixei um vídeo 

interessante para apreciarmos mais esculturas 

que foram expostas em museus para o deleite 

desta semana literária. 

Não deixem de assistir! 

https://youtu.be/FZYowcN2HJs  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Revisão. 

 

https://youtu.be/FZYowcN2HJs


OBJETIVOS: Relembrar os assuntos desenvolvidos ao longo deste capítulo.  

 

A turma do Eleva está relembrando todos os assuntos que foram apresentados neste 

capítulo na página 175. 

Precisamos ajudar essa linda turminha a completar os principais tópicos aprendidos ao 

longo das aulas remotas. 

Você gostou do desafio? 

 

MOVIMENTO: 

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 Balde, bacia ou alguma vasilha; 

 Bolas de meia (no mínimo 5); 

 Garrafa de iogurte, leite, agua, refrigerante ou qualquer outra garrafa; 

 Sandálias e tênis (no mínimo um par de sandálias e um par de tênis) 

 

- Alongamento: 

 Iremos desenvolver um alongamento do corpo inteiro, passando pela cabeça, tronco, 

membros superiores e inferiores. 

 

- Aquecimento: 

 10 deita/levanta 

 10 pulos de sapinho. 

 

- Atividades: 

 Iremos fazer uma fileira com os tênis e sandálias dando espaço entre um e outro, em 

um ponta, colocaremos o balde e a criança terá que passar pela fila fazendo zig-zag e 

terá que levar a bolinha de meia com os pés até o balde; 

 Na segunda atividade iremos tentar acertar as bolinhas de meias dentro do balde 

utilizando a garrafa como se fosse um bastão. 

 

 

 



English time:  
Hello! 

Let´s talk about food! Isso mesmo, comida! Tem coisa mais gostosa? Vamos aprender um 

pouco sobre os alimentos. 

Vamos assistir ao vídeo para aprender sobre algumas frutas e vegetais, 

https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk 

Qual é a sua fruta e seu vegetal favorito? Faça um lindo desenho deles e compartilhe 

com a turma! 

Have fun! 

https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk

