
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brincar e construir descobertas no universo leitor será importante, pois 

acreditamos que assim iremos adentrar lugares desconhecidos e muito 

interessantes. 

Esta semana a diversão no mundo da leitura e fantasia será nosso passaporte! 

Desejo que vocês viagem juntinhos com a nossa turma. 

Vai ser muito bom! 

Esperamos por todos vocês! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 12 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, 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: Planejamento do Recital/ Organizando recital de quadrinhas e músicas 

 

OBJETIVO: Organizar um recital de quadrinha na aula remota elegendo as preferidas 

por crianças, que será apresentada no dia 16/04. 

 

Olá minhas queridas crianças! 

Vamos iniciar nossa semana organizando um recital de quadrinhas. Para isso, iremos 

observar algumas orientações.  

Qual sua quadrinha preferida? 

Você irá recitá-la sexta-feira no nosso recital online. 

A turminha do Eleva deixou dicas valiosas na página 81. 

Será que podemos escrever a nossa quadrinha preferida para realizarmos um recital bem 

interessante? 

Depois da aula remota você pode decorar seu cartaz e compartilhar uma foto no 

classroom. 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Localizando objetos 

 

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

Crianças! 

Os objetos que utilizamos em nosso dia a dia também podem estar localizados em 

diversas direções. 

Hoje iremos brincar de identificar algumas direções de objetos que a turma do Eleva 

deixou na página 276. 

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

Nossa aula sobre direita e esquerda não acabou! 

Vamos nos divertir realizando a atividade da página 277. 



E extrapolando a nossa aula vamos jogar um jogo realizando pequenas leituras para 

encontrando os objetos? 

https://www.digipuzzle.net/pt/matosmedeiros/hiddenobjects/hiddenobjects.htm?langu

age=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm 

 

 

TEATRO – Jogo Da Observação 

Atenção, concentração, vai começar a brincadeira!!!! 

Hoje no nosso encontro on-line faremos brincadeiras, teremos o jogo teatral da 

observação! 

Será importante ficarmos bem atentos para descobrirmos possíveis mudanças que irão 

acontecer em cada um de nós, do outro lado da telinha! Ueba!!!!! 

Não estava com a gente na aula ou estava na aula, mas quer ver o vídeo de novo? Link do 

vídeo disponível para vocês brincarem bastante e assistir quantas vezes quiserem! 

Querem mandar para mim duas fotos de vocês, uma neutra e outra com alguma mudança 

e eu tentar descobrir o que mudou de uma para outra? Oba!!! Posta aqui! Vou amar! 

Beijão da Pró Cami 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=JXdqh3Vi3fI 

 

English time: Ver a sala do classroom 
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