
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 08 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  

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: 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: Matemática 

 

ATIVIDADE: Estudando o tempo 

 

OBJETIVO: Reconhecer o calendário como marcador de tempo, Identificar: os meses 

do ano, a quantidade de dias em cada mês e localizar sua data de aniversário.  

 

Você conhece o que é um calendário? 

Tenho certeza que a resposta foi sim. 

Este marcador de tempo, está presente diariamente na nossa rotina nas aulas online. 

Vamos aprender um pouco mais nas páginas 164 e 165. 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre o calendário, que tal realizar a página 166.  

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: As famílias são diferentes 

 

OBJETIVO: Conhecer as características de sua família e de outras famílias. 

 

Como é a sua família? 

Você quer saber como é a minha? 

Vamos aprender nesta aula que cada família tem sua formação. 

Nossa família é formada por pessoas que amamos e estão ao nosso redor. 

Vamos aprender apreciando as informações que estão nas páginas 204 e 205 

Este capítulo de história está muito interessante.  

Ver, conhecer e perceber que cada família é de uma forma é muito legal. 

Antes de dar continuidade vamos assistir um vídeo! 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA


Agora que estamos mais sabidos, vamos juntos fazer mais descobertas nas páginas 206 

e 207. 

Você tem uma missão muito importante. Quer saber qual é? 

Depois da nossa aula online, você pode realizar as páginas 208 e 209. 

Vai ser muito divertido!  

 

English time: 

 
Good Morning 

Hoje vamos começar assistindo um vídeo dos nossos amigos Steve e Maggie. 

https://www.youtube.com/watch?v=6c15k9fRXAc 

Sobre o que eles estão falando? Onde eles estão? 

Isso mesmo, on a Farm! Em uma fazenda! 

Agora vamos abrir o workbook na página 25 e desenhar uma Fazenda com tudo que a 

gente gosta, ok. 

Hoje, vamos abrir nosso livro na página 23. A teacher vai dizer uma cor para cada parte 

do corpo que aparece ali e nós vamos colorir ok. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6c15k9fRXAc

