
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como é gostoso iniciar uma nova semana e saber que vamos fazer muitas descobertas 

e aprender mais. 

Esta semana vamos conhecer onde podemos organizar nossos contatos telefônico, 

fazer descobertas sobre o lugar onde os seres vivos moram e muito mais. 

Vocês não podem perder! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 31 DE MAIO 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 

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: 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: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Organizando os contatos telefônicos 

 

OBJETIVO: Identificar, relembrar a ordem alfabética, conhecer organizadores de 

contato telefônico. 

  

Nosso pessoal, o Luquinhas fez um excelente trabalho em ajudar sua mãe. Não foi 

mesmo? 

Mas, vocês não sabem o que aconteceu lá na página 42. Depois de tudo organizado o Rex 

seu cachorro bagunçou tudo novamente.  

Vamos ajudar Luquinhas a arrumar essa bagunça? 

Pronto, tudo arrumado, agora chegou a hora de conhecer outros organizadores de 

contatos telefônicos que estão nas páginas 43 e 44. 

Vamos conversar um pouco sobre como era no tempo da vovó para ela encontrar um 

número telefônico. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Diferentes lugares 

 

OBJETIVO: Identificar diferentes lugares frequentados socialmente e elementos que 

podem agregar ao cenário apreciado. 

A turma do Eleva está como vocês pessoal, cada dia mais sabidos. 

Hoje eles deixaram um desafio na página 255 para desvendarmos. Vamos lá? 

Agora que desvendamos os desafios da turma do Eleva vamos relembrar o que são 

Elementos Naturais e Culturais.  

Vamos fazer um tour pela nossa escola e ver como está tudo organizado com muitos 

elementos Naturais e Culturais e juntos realizar a página 256. 

 
https://www.instagram.com/p/CHk1GCqh7E4/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 

https://www.instagram.com/p/CHk1GCqh7E4/?utm_source=ig_web_copy_link

