
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprender, fazer novas descobertas é muito importante, pois desta forma 

viajamos por lugares desconhecidos e muito interessantes. 

Esta semana convido vocês, para uma aventura no mundo da aprendizagem. 

Desejo que vocês viagem juntinhos com a nossa turma. 

Vai ser muito legal! 

Esperamos por todos vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 05 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, Camila, 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: Camila, 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 

 

ATIVIDADE: Completando Quadrinha/ Organizando palavras 

 

OBJETIVO: Exercitar a escrita, identificar a letra inicial e final das palavras e 

organizar as sílabas para formação de palavras. 

 

Olá meus queridos! 

Vamos iniciar nossa semana com um assunto que gostamos muito.  

Nossas quadrinhas que aprendemos e nos divertimos muito. 

Hoje vamos fazer uma brincadeira para escrever algumas palavras. 

 Vocês estão preparados? 

Na página 76 vamos brincar e aprender juntos.  

Depois vamos ter que desvendar um grande mistério. Algumas palavras das quadrinhas 

que estão na página 77 estão fora do lugar. Está tudo muito estranho. Vocês podem me 

ajudar a arrumar tudo isso? 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Localizando objetos 

 

OBJETIVO: Trabalhar as noções de lateralidade, localizar direita e esquerda 

Quem aí na sala gosta de brincar? 

Vamos fazer uma brincadeira muito legal. Se preparem, ninguém vai ficar parado! (Seu 

mestre mandou) 



Depois da nossa brincadeira, vamos ajudar Nina e Duda à localizar alguns objetos, tudo 

isto está na página 274. 

Nossa aula sobre direita e esquerda não acabou! 

Vamos nos divertir e aprender mais um pouco na página 275. 

 

 English time:  
 

Good Morning! 

 

How was your Easter? 

Hoje vamos relembrar o alfabeto. 

Vamos começar assistindo ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

E hoje vamos ver a letra I. Vamos assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=mPlrmupZOvI e depois vamos fazer um desenho 

que comece com a letra I e escrever o nome. 

 

TEATRO: Ver aula no classroom. 

 

 

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

