
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 13 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 - Atendiment 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: O impacto da tecnologia no mundo 

 

OBJETIVO: Aproximar-se do conhecimento tecnológico e o impacto no mundo 

moderno. 

 

Nossa aula hoje está muito interessante. 

A tecnologia e as invenções do mundo moderno trazem inovações positivas no nosso 

planeta. 

Vocês acham pontos negativos nestas invenções tecnológicas? Quais? 

As informações falsas também são divulgadas...  

Devemos estar atentos a investigar as fontes destas informações. 

A turma do Eleva está fazendo atividades nas páginas 346 e 347. 

Vamos nos juntar a eles e participar deste diálogo interessante. 

 

E brincando e aliando conhecimentos diversos podemos extrapolar a aula utilizando a 

tecnologia para construir um quebra-cabeça . 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/phototurn.htm?language=portugue

se&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Calendário- A semana 

 

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

semana e atividades que são desenvolvidas durante os dias da semana.  

 

Agora vamos brincar de encontrar o dia da semana no calendário que a turminha do 

Eleva deixou na página 167! 

Nesta aula, vamos prestar atenção as propostas que desenvolvemos em cada dia da 

semana. Assim iremos saber nos localizar no calendário do mês de abril.  

Fiquem atentos. 

Muito bem pessoal! 

E depois da aula podemos nos divertir com um jogo do calendário, pois este assunto não 

pode se esgotar! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer 

 

 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/phototurn.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/phototurn.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer


MOVIMENTO:  

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

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

- Atividades: 

 Faremos um “BINGO” onde o que for pedido pelo professor, às crianças terão que ir 

buscar em suas casas; 

 “O que é o que é!” O professor falará dicas de alguns objetos e as crianças terão 

que adivinhar o que é. Quem tiver dois acertos, poderá fazer a brincadeira com 

algum objeto que tenha em casa. 

 

 

English time:  
Hello! 

Let’s play, o memory game hoje é sobre a farm, quero ver quem lembra dos bichinhos da 

fazenda! 

https://matchthememory.com/farmanimalsesl 

Have fun! 

 

https://matchthememory.com/farmanimalsesl

