
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 20 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: O impacto da tecnologia no mundo 

 

OBJETIVO: Aproximar-se do conhecimento tecnológico e o impacto no mundo moderno. 

 

A tecnologia cada vez mais vem desenvolvendo máquinas mais modernas e velozes. 

Os carros, aviões, bicicletas e computadores têm mais informações e tudo isso porque 

existem pessoas que estudam e colocam a tecnologia ao nosso favor. 

Mas temos que pensar muito bem nesta grande modernidade, sabemos que é muito 

divertido brincar no tablet, mas andar de bicicleta e brincar de boneca é muito legal 

também. 

Tudo tem seu tempo. Não é mesmo? 

Nas páginas 352 e 353 vamos juntos fazer novas descobertas e relembrar dos impactos 

positivos e negativos que a tecnologia nos traz. 

Depois da nossa aula online, vocês podem fazer uma revisão de tudo o que aprendemos 

neste capítulo, realizando as páginas 354 e 355. 

Têm uma história muito interessante de uma menina que só queria saber de tecnologia. 

Não deixem de assistir! 

https://youtu.be/GAues0gxm00 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Revisão: Dias da semana, lateralidade e padrões 

 

OBJETIVO: Relembrar e registrar os dias da semana, realizar contagem de 2 em 2, 

registrar esquerda e direita, padrão e antecessor e sucessor. 

 

Nesta semana, estamos finalizando alguns capítulos do nosso módulo. Legal, não é? 

Em Matemática vamos colocar a nossa “cuca” para trabalhar. 

https://youtu.be/GAues0gxm00


Juntos vamos realizar a página 172 e completar o calendário, lembrar da sua função. 

Brincamos de seu mestre mandou e pintamos a mão direita e esquerda, não foi mesmo? 

Agora vamos ajudar Beca nesta tarefa e realizar a página 173 e localizar os as partes do 

corpo pintando da cor solicitada. 

Têm uma atividade muito legal que vocês estão bem sabidos para realizar na página 174 e 

vocês podem fazer depois da nossa aula online. 

 

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: 

 Papel; 

 Canudo (tudo de caneta, canudinho); 

 Durex; 

 Uma garrafa vazia (iogurte, leite, refrigerante); 

 Macarrão tipo espaguete.  

 

- Alongamento: 

 Iremos fazer um alongamento geral, tronco, membros superiores e inferiores; 

 

- Aquecimento:  

 10 abdominais; 

 10 senta/levanta sem usar as mãos; 

 

- Atividades: 

 Tiro ao alvo: iremos desenhar um alvo no papel em branco, faremos bolinhas de papel 

bem pequenas e depois teremos que acertar no alvo; 

 Ficaremos em pé com a garrafinha entre os pés e sem abaixar, tentaremos acertar 

os macarrões dentro da garrafinha. 

Inglês: 
Good morning 

Today we'll see the names of the baby animals. 

Lets watch a  video first: https://www.youtube.com/watch?v=E5-Y0Q0Qs2g 

Then, we'll open the workbook on page 26 and do the activity with the teacher. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5-Y0Q0Qs2g

