
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 06 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  

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: Daniel, 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: Ciências 

 

ATIVIDADE: Evolução da Comunicação/ Música 

 

OBJETIVO: Conhecer a evolução dos meios de comunicação. 

 

 Nossa aula hoje está muito interessante. 

Vocês sabiam que antigamente nem todas as pessoas tinham telefone.  

Isso mesmo, este mio de comunicação tão utilizado hoje não era tão comum assim! 

Vamos assistir um vídeo para entender um pouquinho mais sobre a evolução do telefone. 

https://youtu.be/me9K2vUYtTc 

Agora juntos vamos fazer mais descobertas, realizando as páginas 344 e 345. 

 

Se preparem sexta-feira 09/03 vamos fazer uma oficina. 

Nesta oficina vamos construir um Telefone com sucata. 

 

 Materiais: 

 2 copos                                                           

 1 pedaço de barbante grande 

 Papeis para decorar 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Vamos trabalhar com padrões 

 

OBJETIVO: Exercitar padrões variados, realizar contagem de 2/2 e 5 em 5. 

Agora vamos colocar a mão na massa! 

Nesta aula vamos usar o caderno de desenho. Fiquem atentos. 

Muito bem pessoal! 

Vamos juntos realizar a página 155 e fazer muitas descobertas sobre padrões que 

podemos usar para realizar uma contagem. 

Interessante não é mesmo? 

Vamos jogar trilha com Lucas e Mariana? 

Na página 156 vamos fazer mais descobertas sobre padrões. 

https://youtu.be/me9K2vUYtTc


Depois da aula você pode realizar a página 157 que está muito interessante. 

 

Educação Física 

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. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Não será necessário o uso de materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“. 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 

Inglês: 

Good Morning 

Hoje vamos abrir o Student Book na página 23. Vamos fazer os exercícios com a Teacher 

e depois vamos fazer novas letras do nosso alfabeto: G, H e I.  

Agora peguem todas as letras e vamos brincar! 

 


