
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 09 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, Renata, 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: Renata, 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: Ciranda Literária 

 

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

 

Hoje nossa Ciranda Literária está muito legal! 

Vamos conhecer a história de um menino muito especial e sua família. 

Esta história foi escrita por Ruth Rocha, uma autora de livros infantil que gosta muito de 

escrever para crianças lindas como vocês. 

Preparados? 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Ciências  

 

ATIVIDADE: Construção do telefone sem fio com sucata 

 

OBJETIVO: Exercitar a criatividade por meio da construção, conhecer o brinquedo  

Desenvolver habilidades motoras. 

 

Vamos finalizar nossa maravilhosa semana com uma oficina muito divertida. 

Vocês se lembram que esta semana falamos sobre o telefone? 

Isso mesmo vamos construir um telefone com materiais recicláveis para você brincar 

com a sua família. 

Agora é a hora de colocar a mão na massa! 

 

English time: 

 
Good Morning, 

Ontem nós um vídeo sobre Farm! Quais animais será que tem na Fazenda?  

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA


https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64 

Agora vamos abrir o Student Book na página 26 e fazer os exercícios com a Teacher. 

 

Momento LIV: 
 

A CAIXA DE TOMÁS 1A 

Criado com um ar de ousadia padlet.com 

 

Objeto: habilidade social: animação e relacionamento 

Na última aula nós trabalhamos o sentimento animação. Lembre como o Tomás ficou 

animado na história.  

Lembre de uma atividade que o deixou muito animado.  

O que aconteceu? 

Você estava sozinho? 

O que você estava sentindo? 

Converse com sua família sobre este dia, e ao final, faça um desenho sobre esta 

experiência.  

Depois, que tal pensar em uma atividade bem animada para fazer com sua família. Solte 

sua criatividade.  

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://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64

