
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal, esta semana vamos fazer muitas descobertas sobre os 

profissionais que conhecemos e o que eles fazem. 

Vamos falar sobre quais são suas funções na Sociedade, vamos saber 

quais as profissões dos nossos pais. 

E não vamos parar por aqui não, vamos continuar falando da importância 

de reciclar para deixar nosso planeta mais limpo e saudável. 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 04 DE MAIO 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 

8h às 9h30- aula síncrona 

9h30 às 9h50 - hora do lanche 

9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas 

11h às 12h- Hora do Brincar 

 

 

 



Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Daniel, Marcinha, Ananda 

14h às 15h30 - aula síncrona 

15h30 às 15h50 - Hora do lanche 

15h50 às 16h20 - aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas 

17h às 18h – Hora do Brincar 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Diferentes materiais e propriedades 

 

OBJETIVO: Identificar os materiais e sua resistência 

 

Quem aí gosta de desafio? 

Eu gosto muito e tenho certeza que vocês também. 

Vamos fazer na nossa aula online uma cruzadinha que está na página 365. 

Nesta cruzadinha vamos relembrar o nome dos materiais e sua resistência. 

Vamos lá! 

Depois da aula online, vocês podem realizar as atividades da página 366. Tem uma lista 

muito interessante que você pode construir juntinhos com seus familiares. 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Responsabilidades em casa 

 

OBJETIVOS: Identificar suas responsabilidades em casa, conscientizar que podem 

colaborar nas tarefas de casa, construir e registrar frases. 

 

Vamos hoje na nossa aula online conversar sobre as responsabilidades que podemos ter 

em nossa casa. 

Você ajuda nas tarefas da sua casa? 

A turma do Eleva está muito empenhada em colabora para deixar tudo limpo e 

organizado. 

Na página 228 Torugo e Luquinhos estão arrumando quarto para depois fazer um 

delicioso lanche da tarde. Mas não podemos esquecer que para ter a casa limpinha e 

organizada, também precisamos colaborar com a mamãe.  

Na página 229 temos imagens de crianças ajudando na organização da sua casa, juntos 

vamos construir a escrita das ações realizadas nas imagens. 

Deixei um vídeo bem curtinho que fala da importância de ter responsabilidade. 

https://youtu.be/bkiMkxzJRU0 

https://youtu.be/bkiMkxzJRU0


English time:  
Good Morning 

 

Hoje vamos revisar e encerrar o assunto sobre Farm. Vamos abrir o workbook na 

página 28 e vamos fazer juntos. 

 

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: 

 

- Materiais: 

 Bexiga ou saco plástico; 

 Bolas de meia; 

 Balde; 

 Vassoura ou rodo. 

 

- Alongamento: 

 Iremos alongar todo o corpo, desde a cabeça, tronco, membros superiores e 

inferiores. 

 

- Aquecimento: 

 Os alunos irão desenvolver alguma atividade da sua escolha, mas utilizando alguma 

vista nas aulas anteriores. 

 

- Atividades: 

 Iremos jogar a bexiga para cima e sem deixar cair no chão, colocaremos uma 

bolinha de meia dentro do balde, e assim faremos até acabar as bolinhas de meias; 

 Iremos apoiar a vassoura ou o rodo em duas cadeiras. O objetivo é passar por cima 

da vassoura ou rodo e depois colocar a meia no balde; 

 

 

 
 


