
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 15 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, Camila 

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: Revisão 

 

OBJETIVO: Reconhecer, identificar e realizar contagens com números e calendário. 

Construir localização e percepção espacial com desafios.  

Você consegue realizar a contagens das crianças na brincadeira da dança da cadeira? 

Tenho certeza que a resposta foi sim. 

Outro desafio que iremos resolver é com o calendário... Este marcador de tempo, está 

presente diariamente na nossa rotina nas aulas online. 

Vamos aprender um pouco mais na página 170. 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre localização do tempo vamos relembrar a 

localização espacial para ajudar Torugo, que tal realizar a página 171.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

ATIVIDADE: As famílias são diferentes 

OBJETIVO: Conhecer as características de sua família e de outras famílias na árvore 

genealógica. 

 

Neste capitulo, vimos os membros que formam a família e suas relações de parentesco. 

Quais as pessoas que fazem parte da sua família e moram com você? 

Vamos aprender nesta aula que cada família tem sua árvore genealógica. 

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

Vamos aprender apreciando as informações que estão na página 208. 

Você tem uma missão muito importante de pesquisa. Depois da nossa aula online, você 

pode realizar a página 209 e jogar um jogo sobre a árvore genealógica ampliando e 

apropriando-se do conteúdo trabalhado. 

Vai ser muito divertido! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/ 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/


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:  

 

 
Hello 

Hoje faremos um lindo sheep craft, isso mesmo uma linda ovelha. 

Materiais: 

Papel 

Hidrocor 

Algodão 

Cola 

Tesoura 

Craft ovelha 

  

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

