
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 23 de Abril DE 2021 – SEXTA-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, Camila, 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: Camila, 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: Ciranda Literária 

 

OBJETIVO: Ampliar o repertório literário, por meio da contação de história. 

 

Ah, como é bom ouvir histórias, principalmente aquelas que nossas avós ou mamães 

contam. 

Eu adoro! 

Hoje nossa Ciranda literária está demais, separei uma história muito linda. 

Vamos lá que quem vai contar essa história é uma vovozinha. 

https://youtu.be/89phajKn4Ds 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisão: Pessoas da minha família e objetos da minha primeira 

infância. 

 

OBJETIVO: Reconhecer, valorizar e apresentar pessoas da nossa família e objetos que 

contam história. 

 

Esse capítulo de história foi muito divertido e interessante. 

Fizemos muitas descobertas sobre os nossos familiares e relembramos de objetos que 

usamos quando éramos bebes. 

Agora vamos fechar com chave de ouro realizando as páginas 221 e 222. 

Vamos lá! 

 

English time:  
Good Morning 

Last week we made a sheep. 

Today we'll make another Farm animal. Let’s draw a Chicken using Inks. Prepare a 

paper, colored inks and your coloring materials. 

Have a great weekend 

https://youtu.be/89phajKn4Ds


Momento LIV: 

Objeto: habilidade social: relacionamento 

Vamos brincar? 

Olá Família! 

Hoje a nossa sugestão é brincar de “Junto ou separado”.  

 

A brincadeira consiste no seguinte: 

Você e a criança vão elaborar, cada um, uma lista de tarefas que realizam normalmente 

como: dormir, comer, almoçar, tomar banho, assistir filmes, fazer lição, trabalhar, 

brincar, cozinhar, fazer um bolo, entre outros. Cada um fará a sua lista.  

Após a confecção desta lista, um perguntará para o outro sobre cada item se gosta de 

fazer junto ou separado.  

Ao final, converse com a criança sobre os pontos comuns e diferenças entre ambos, 

pois as vezes o que gostamos de fazer junto o outro gosta de fazer separado ou as 

vezes, em determinado momento, não podemos fazer junto.  

Oportunize a criança à reflexão sobre as pessoas serem diferentes e, portanto, as 

vezes querem coisas diferentes por não gostarem das mesmas coisas. O fato de não 

querer fazer algo junto, não significa ausência de amor, carinho ou atenção. Lembre a 

criança que as vezes ela também se recusa a fazer algo junto.  

Ao final, faça um desenho sobre coisas que vocês gostam de fazer juntos e coisas que 

vocês gostam de fazer separado.  

Se quiser, compartilhe esta experiência aqui no ícone atividade LIV do Google 

Classroom.  

 

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da semana 

possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar através de 

foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

 1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima.  

Forte abraço.  

 

 
 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

