
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 07 de Abril DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, 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: Roberto, 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: Coletando Quadrinhas 

 

OBJETIVO: Explorar o que é uma coletânea, realizar a leitura da capa, relembrar as 

quadrinhas conhecidas. 

 

Esta semana estamos está sendo tão divertida. 

Gosto tanto de quadrinhas, acho estes textos de tradição popular muito interessante. 

Descobri um livro que está na página 78 que traz muitas quadrinhas. 

Vamos descobrir quais são? 

Antes de começar vamos assistir esse vídeo muito legal. 

https://youtu.be/p81F89XEbq8 

Ei volta aqui, não acabou não. 

Vamos continuar fazendo descobertas juntinhos lá na página 79. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Contagem 

 

OBJETIVOS: Realizar contagem, desenvolver e apresentar estratégia de pensamentos 

sobe mais e menos.  

 

A turma do Eleva está brincando com cartas. 

Precisamos ajudar essa linda turminha a completar o quadro com os pontos que cada um 

da turma fez. 

Vamos realizar a página 159 e colaborar com a turma. 

Você gosta de desafio? 

Vamos resolver um grande desafio que está na página 160. 

 

https://youtu.be/p81F89XEbq8


English time:  

Good Morning 

Hoje vamos abrir o Workbook na página 23 e fazer os exercícios com a Teacher. 

Música: 

OBJETIVO 

Executar frases rítmicas respeitando os timbres determinados. 

 

METODOLOGIA 

 

Será proposto que cada criança tome dois sons distintos para que execute as frases 

com os timbres determinados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY 

 

 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY

