
 

 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

O Meio Ambiente é nosso maior tesouro! Esta semana os nossos 

corações estarão repletos de gratidão à mamãe natureza, por isso cheios 

de ternura iremos saborear novas aventuras. 

                                      Beijocas 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 01 DE JUNHO DE 2020 – 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 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Renata LIV, Carol, Natália 

Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô  
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantigas e cirandas 

 

OBJETIVO: Aproximar-se do portador textual identificando algumas cantigas e ciranda 

realizando atribuído significado real da escrita. 

 

Nossa, temos novidades! Passeando e conversando com a turminha do Eleva vimos que 

existem muitas cantigas e cirandas que nossos familiares brincavam! 

Olha quantas imagens bacanas no módulo 2 das páginas 34 e 35. 



As cirandas são brincadeiras de rodas e está turminha disponibilizou um link recheado 

de canções que iremos na aula virtual conversar e brincar! 

Agora na página 36 e 37 deste mesmo módulo iremos colocar uma pessoa na ciranda! 

Para isso você deverá escrever o nome desta pessoa fazendo a reflexão da escrita. E 

logo logo iremos trocar novas informações. https://youtu.be/BqkFoQvuqEI 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: As paisagens mudam com tempo 

 

OBJETIVO: Identificar e descrever os elementos que podem se modificar de acordo 

com a paisagem observada. 

Agora, com a turminha do Eleva iremos fazer uma viagem nas paisagens e no tempo.  Olha 

eles compartilharam no módulo 2 da página 238 duas fotografias! 

Que lugar é este? 

Vocês conseguem perceber se é o mesmo lugar? O que mudou? 

É sobre isso que iremos conversar na aula online, mas como esta turminha está sempre 

em movimento eles estão compartilhando um vídeo sobre o relevo de alguns lugares. É 

isso aí, assista para trocarmos ideias! Até lá! Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/8nZLhuef4QM 

 

English time:  

 
Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 24.  

Primeiro, vamos assistir ao vídeo.  

https://youtu.be/F9mrMWW-A5c 

Depois, no exercício 1 vamos fazer uma linha ligando a criança ao brinquedo sobre o qual 

ela falou. 

Agora, vamos fazer o exercício 3. Com um lápis passar pelas linhas ligando a sombra ao 

brinquedo. 

https://youtu.be/F9mrMWW-A5c 

 

https://youtu.be/BqkFoQvuqEI
https://youtu.be/8nZLhuef4QM
https://youtu.be/F9mrMWW-A5c
https://youtu.be/F9mrMWW-A5c


Momento LIV: 

Objeto: Reconhecimento das emoções  

 

Abrir o Caderno de Atividades na primeira Folha referente ao Capítulo “Duas folhas 

secas”, e desenhar o momento mais emocionante da história. Em seguida, desenhe na 

silhueta na segunda folha, cada um a seu jeito, a expressão do Tomás relativa à confiança 

e depois escreva o sentimento na linha disposta.  

 

Após, vamos acompanhar a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao Capítulo “Caça 

Sentimentos”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo, acesse: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6e3GJ-tpJc&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta no final do vídeo, que é o Jogo das Emoções. Anote 

em cada tira de papel o nome de todas as emoções que você já conhece: alegria, tristeza, 

raiva, calma, medo, animação, frustração, vergonha, confiança, ciúmes, entre outros. 

Coloque-as dentro de um recipiente ou um saquinho e junto com seu familiar, faça o sorteio 

das emoções. Cada um que tirar uma emoção deve compartilhar uma experiência ou contar 

uma história em que tenha manifestado aquela emoção, até todos as tirinhas serem 

sorteadas.  

Compartilhe aqui no Google Classroom como foi esta experiência.  

Aguardamos você.  

Até a próxima! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 01 DE JUNHO DE 2020 – SEGUNDA-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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6e3GJ-tpJc&feature=youtu.be


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantigas e cirandas 

 

OBJETIVO: Aproximar-se do portador textual identificando algumas cantigas e ciranda 

realizando atribuído significado real da escrita. 

 

Nossa, temos novidades! Passeando e conversando com a turminha do Eleva vimos que 

existem muitas cantigas e cirandas que nossos familiares brincavam! 

Olha quantas imagens bacanas no módulo 2 das páginas 34 e 35. 

As cirandas são brincadeiras de rodas e está turminha disponibilizou um link recheado 

de canções que iremos na aula virtual conversar e brincar! 

Agora na página 36 e 37 deste mesmo módulo iremos colocar uma pessoa na ciranda! 

Para isso você deverá escrever o nome desta pessoa fazendo a reflexão da escrita. E 

logo logo iremos trocar novas informações. https://youtu.be/BqkFoQvuqEI 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: As paisagens mudam com tempo 

 

OBJETIVO: Identificar e descrever os elementos que podem se modificar de acordo 

com a paisagem observada. 

Agora, com a turminha do Eleva iremos fazer uma viagem nas paisagens e no tempo.  Olha 

eles compartilharam no módulo 2 da página 238 duas fotografias! 

Que lugar é este? 

Vocês conseguem perceber se é o mesmo lugar? O que mudou? 

É sobre isso que iremos conversar na aula online, mas como esta turminha está sempre 

em movimento eles estão compartilhando um vídeo sobre o relevo de alguns lugares. É 

isso aí, assista para trocarmos ideias! Até lá! Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/8nZLhuef4QM 

 

 

 

 

https://youtu.be/BqkFoQvuqEI
https://youtu.be/8nZLhuef4QM


Teatro: 

Cara de quê? 
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI 

 

Hoje é o dia da nossa festinha! OBA!!! E dando continuidade à nossa animação e nossas 

brincadeiras, na vídeo-aulinha de hoje vamos brincar e dançar de CARA DE QUÊ? – uma 

música do Grupo Coração Palpita que Pró Cami adaptou para vocês! Vamos assistir ao vídeo 

e embarcar neste mundo das expressões!? Agora, neste momento, por exemplo, você está 

com CARA DE QUÊ??? Hahaha!!! Vamos nessa! Dá lá o play e vamos nos divertir! 

 

English time:  

 
Good Morning! 

Hoje vamos utilizar o livro na página 24.  

Primeiro, vamos assistir ao vídeo.  

https://youtu.be/F9mrMWW-A5c 

Depois, no exercício 1 vamos fazer uma linha ligando a criança ao brinquedo sobre o qual 

ela falou. 

Agora, vamos fazer o exercício 3. Com um lápis passar pelas linhas ligando a sombra ao 

brinquedo. 

https://youtu.be/F9mrMWW-A5c 

 

https://youtu.be/eT-s7wTqWSI
https://youtu.be/F9mrMWW-A5c
https://youtu.be/F9mrMWW-A5c

