
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 22 de Abril DE 2021 – QUINTA-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, 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: Geografia 

ATIVIDADE: De que são feitos os objetos 

OBJETIVO: Identificar os materiais, sua funcionalidade e os lugares onde utilizamos. 

 

Estamos relembrando alguns assuntos que aprendemos na área de Geografia. 

Quantas ciosas aprendemos sobre os objetos, de qual material é feito, para que serve e 

onde utilizamos eles. 

Foram muitas descobertas importantes neste capítulo. 

Agora chegou a hora de começar nossa revisão de tudo o que aprendemos. 

Vamos realizar a página 282 e 283 e verificar como andam nossa memória sobre o que 

aprendemos. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: História pessoais e familiares 

 

OBJETIVO: Conhecer e valorizar as histórias contadas por pessoas mais velhas. 

 

Como é gostoso ouvir histórias dos nossos avós e pais, não é mesmo? 

Nesta etapa da nossa aprendizagem vocês terão uma missão muito importante. 

Vamos conhecer as histórias preferidas dos nossos avós ou pais. 

Na nossa aula online vamos conversar um pouco sobre esta ideia. 

Juntos vamos fazer a página 212 e 219 e 220 

 

Nossa semana literária está chegando, vocês podem fazer a contação de uma história 

preferida do tempo da vovó ou da mamãe no máximo 2 minutos e mandar para o nosso e-

mail/classroom. Ah, peça ajuda a mamãe para gravar um vídeo desse momento! 

Use a criatividade com roupas e adereços, tudo o que vocês já têm em casa.  



Convidem a mamãe ou a vovó para esta divertida missão. 

  

English time:  
 

Good morning 

Do you remember the numbers? 

Let’s remember how to count in english. 

https://www.youtube.com/watch?v=iaL0FPhRQ5Y 

Now, let’s open the workbook on page 28 and do the activities with the teacher. 

 

Teatro:  

Jogo da Observação 

Na aula de hoje, vamos continuar com as nossas brincadeiras de Observação! Lembram 

que no nosso encontro on-line da semana passada nós brincamos de descobrir as 

mudanças que foram feitas em cada um de vocês e em Pró Cami? Pois hoje 

continuaremos! Faremos com quem não fez ainda e com quem quiser repetir! E iremos 

brincar também com objetos! Então, vamos que vamos! Podem deixar separado, pertinho 

de vocês, de 3 a 5 objetos. Pode ser brinquedos, lápis de cores diferentes, livros de 

história ou objetos diversos! Oba!!!! Vamos brincar de montão! 

Beijinhos  

Pró Cami                                           

                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iaL0FPhRQ5Y

