
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vamos iniciar nossa semana, relembrando da importância que o Povo Indígena deixou 

para todos nós. 

São comidas, brincadeiras e muitas palavras que conhecemos hoje que foram eles 

que há muito tempo atrás usavam em suas tribos. 

Estão preparados para a nossa semana? 

Tenho certeza que sim! 

Esperamos por vocês em nossas aulas online. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 19 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: Organizando as quadrinhas 

 

OBJETIVO: Identificar, localizar as palavras que rimam, relembrar nome de árvores 

frutíferas. 

 

Pessoal, este capítulo foi muito divertido. 

Estamos finalizando o capítulo 3 de Linguagem, que estava muito especial! 

Aprendemos e relembramos cantigas e quadrinhas do tempo da vovó e da mamãe 

também. 

Foi lindo ver vocês apresentando a cantiga ou quadrinha preferida. 

Chegou a hora de finalizar este capítulo com chave de ouro. 

Na página 84 e 85 vamos conhecer uma quadrinha do Índio Xavante. 

Você conhecer um pouco sobre os índios? 

Vamos falar da importância deste povo na nossa civilização. 

Na nossa aula antes e iniciar a atividade, vamos assistir um vídeo juntinhos. 

https://youtu.be/ZxvFbASyxiU 

Agora que relembramos e fizemos novas descobertas sobre os índios, vamos colocar a 

mão na massa. 

Depois da nossa aula online, você pode relembrar tudinho o que vimos neste capítulo 

realizando as atividades das páginas 86 e 87. 

 

 

 

https://youtu.be/ZxvFbASyxiU


ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Representando objetos 

 

OBJETIVO: Descrever imagens e objetos que a compõem, conhecer e registrar 

diferentes pontos de vista (visão: frontal, vertical e oblíqua). 

Você já percebeu que quando estamos observando um objeto ele tem diferentes ângulos? 

Isso mesmo, dependendo do lado em que estamos nossa visão é diferente do outro colega 

que está em um lugar diferente. 

Vamos fazer novas descobertas nas páginas 278 e 279, vamos lá? 

Tem uma atividade muito divertida e interessante de recorte e colagem na página 279 

que você pode fazer depois da aula online. 

 

English time:  
Good Morning 

 

Today we'll remember the alphabet . Lets watch and sing with the video  

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Today well check the letter O. 

https://www.youtube.com/watch?v=rpvtKnqu7-4 

Agora, vamos pegar o caderno de desenho e vamos fazer um desenho passo a passo com a 

teacher e escrever o nome. 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=rpvtKnqu7-4

