
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 14 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: Revisão 

 

OBJETIVO: Explorar todas as descobertas sobre as quadrinhas, realizando a leitura e 

o lacunado para revisão do portador textual. 

 

Esta semana está sendo tão maravilhosa. 

Quantas quadrinhas nós já descobrimos com rimas e versos, acho estes textos de 

tradição popular muito interessante. 

Tem algumas quadrinhas na página 82 que atividades com desafio. 

Vamos descobrir quais são? 

Ei volta aqui, não acabou não. 

Vamos continuar fazendo um lacunado, colocando as palavras que faltam para completar 

as quadrinhas na página 83. 

 

E extrapolando a nossa aula, que tal construirmos rimas com palavras? Para isso deixei 

um jogo recheado de rimas. 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?lang

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

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Leitura, ordenação de gráfico e tabela com calendário e numerais. 

 

OBJETIVOS: Identificar e realizar a leitura de gráfico e tabelas no calendário e 

ordenar os numerais na reta numérica.  

 

A turma do Eleva está observando o gráfico com os aniversariantes de cada mês na 

página 168. 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras/index.htm


Precisamos ajudar essa linda turminha a completar a tabela dos aniversariantes de cada 

mês. 

Vamos realizar a página 169 e colaborar com a turma. 

Você gostou do desafio? 

 

English time:  

Hello, 

Vamos fazer a atividade do livro página 28 e depois vamos ouvir a música old 

Macdonald! 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

Música: 

OBJETIVO 

Cantar as notas musicais. 

Identificar altura das notas musicais. 

METODOLOGIA 

Com ajuda do metalofone o professor canta as notas musicais, usando a canção “Dó, Ré, 

Mi, Fá” junto com as crianças. Jogo desafio das notas, tentando identificar a altura das 

notas musicais. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/wHGnl2SxS5k 

As notas musicais. 

  

https://youtu.be/wHGnl2SxS5k

