
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 28 de abril DE 2021 – QUARTA-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 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Roberto, Natália  

9h30 às 9h50 - Hora do lanche  



10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

11h às 12h - Hora do Brincar - Atendimento 

 

Vespertino 

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

15h30 às 15h50 - Hora do lanche  

16h20 às 17h - Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

17h às 18h – Hora do Brincar - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa/ Artes visuais 

 

ATIVIDADE: O caso das bananas (história virtual e oficina de artes)  

 

OBJETIVO: Construir um ambiente literário que proporcione o deleite e a ludicidade na 

apreciação do conto literário. 

 

Esta semana literária está sendo tão maravilhosa. 

Quantas histórias podemos apreciar! 

Hoje será o dia que iremos nos deleitar com o título literário “O caso das bananas”. 

O que será que fala esta história? 

Vamos ouvi-la! 

Ei volta aqui, não acabou não. 

Agora, que descobrimos o caso das bananas será bem mais fácil construir o personagem 

principal, e assim brincarmos de dramatizar a parte do conto mais interessante. 

Então vamos lá 

https://youtu.be/M-DuOXrCExo 

 

 

 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Diferentes matérias e diferentes propriedades. 

 

OBJETIVOS: Identificar objetos e qual elemento ele é feito.  

 

A semana literária está recheada de oficinas e agora vamos continuar investigando e 

desenhando na oficina de Ciências. 

A turma do Eleva está identificando objetos e quais são os componentes que eles são 

feitos durante sua fabricação. 

https://youtu.be/M-DuOXrCExo


Precisamos ajudar essa linda turminha a desenhar objetos que são feitos de metal 

madeira e plástico nas páginas 361, 362 e 363. 

Para essa oficina ficar superinteressante não deixe de assistir o vídeo que complementa 

informações sobre a nossa aula virtual. 

https://youtu.be/JMVKGXwb-Y4 

 

 

English time: 

Hello, 

Temos muitos tipos de comida, não é verdade? Então vamos conhecer um pouco mais! 

Vamos assistir ao vídeo sobre comidas e depois fazer a atividade do na página 34 do 

workbook. 

https://www.youtube.com/watch?v=YC1HfRDWwQQ 

 

Música: 

OBJETIVO 

Cantar as notas musicais. 

Identificar altura das notas musicais. 

Cantar partes da música “O Gigante” - Tiquequê. 

https://youtu.be/2BFhDrneU0M 

 

METODOLOGIA 

Com ajuda do metalofone o professor canta as notas musicais, usando a canção “Dó, Ré, 

Mi, Fá” junto com as crianças. Jogo desafio das notas, tentando identificar a altura das 

notas musicais. 

 

 

https://youtu.be/JMVKGXwb-Y4
https://youtu.be/2BFhDrneU0M


APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/hFtnTQ7vZBA 

As notas musicais. 

              
AMANHÃ SERÁ O 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! 

 
 

https://youtu.be/hFtnTQ7vZBA

