
 

 

 

 

 

 

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: 02 DE JUNHO DE 2020 – TERÇA-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 Carol, Roberto, Natália,  

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália, Roberto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Seres vivos e Seu Habitat 

 

OBJETIVO: Identificar os seres vivos e reconhecer seu habitat. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre os seres vivos e seu habitat.  

Sabe a turminha do Eleva está investigando os habitats de alguns animais. Será que 

podemos nos juntar a eles? 

Para isso mãos à obra! Vamos abrir o módulo 2 na página 308 e descobrir algumas dicas 

que iremos compartilhar na aula online! 

Este ser vivo pode vive em ambiente especifico?  



Para saber mais sobre estes animais assistam ao vídeo que eles compartilharam com 

conosco. E não se esqueça que na aula remota iremos trocar muitas informações. Acesse 

o link na atividade. https://youtu.be/kDhNru6oCVE 

Te espero lá! 

 

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 

existe 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 

 

 

Música: 

Objetivo: Executar células rítmicas com semínimas, colcheias e suas pausas. 

               Tocar acompanhando canções utilizando frases propostas.  

 

Acesse o link: https://youtu.be/h2uXQ0jjXws.  Canta música infantil “Eu Fui No Tororó", 

apreciada no vídeo. 

 

 English time:  

Good Morning! 

Ontem vimos no vídeo algumas bonecas de outros países. Hoje vamos ver outros brinquedos 

e brincadeiras de outros países. 

https://youtu.be/kDhNru6oCVE
https://youtu.be/BqkFoQvuqEI
https://youtu.be/h2uXQ0jjXws


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

Qual desses você achou mais legal? Já conheceu algum? 

Em um papel, vamos colocar a data em inglês e fazer um desenho do brinquedo que achou 

mais interessante. 

 

RECADINHO DE PRÓ CAMILA: 

Amanhã será nossa festinha a fantasia. Escolha a sua e venha se 

divertir! 

Vale improvisar!! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

Professores Online 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Seres vivos e Seu Habitat 

 

OBJETIVO: Identificar os seres vivos e reconhecer seu habitat. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre os seres vivos e seu habitat.  

Sabe a turminha do Eleva está investigando os habitats de alguns animais. Será que 

podemos nos juntar a eles? 

Para isso mãos à obra! Vamos abrir o módulo 2 na página 308 e descobrir algumas dicas 

que iremos compartilhar na aula on-line! 

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


Este ser vivo pode vive em ambiente especifico? Para saber mais sobre estes animais 

assistam ao vídeo que eles compartilharam com conosco. E não se esqueça que na aula 

remota iremos trocar muitas informações. Acesse o link.  

https://youtu.be/kDhNru6oCVE 

Te espero lá! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantoria e brincadeira (Meu Chapéu, Pombinha branca, Peixe vivo, Sapo 

Cururu...) 

 

OBJETIVO: Reconhecer os elementos do texto para aproximar a leitura deste portador 

de maneira sistemática atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico. 

 A turminha do Eleva precisa da ajuda de vocês. Eles estão brincando de roda e agora 

precisam fazer o registro como recurso de memória para não esquecer do ritmo das 

cantigas. 

Nas páginas 39 e 40 do módulo 2 iremos identificar algumas canções que está turminha 

registrou. Eles deixaram algumas ilustrações como dica destas cantigas. 

Agora você consegue circular os animais nestas cantorias que eles registraram. Na aula 

virtual iremos compartilhar nossas hipóteses. Não poderia deixar de falar que eles também 

disponibilizaram um link de uma música folclórica. Assistam! 

https://youtu.be/OULCuZXKHQ0 

 

English time:  

Good Morning! 

Ontem vimos no vídeo algumas bonecas de outros países. Hoje vamos ver outros brinquedos 

e brincadeiras de outros países. 

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

Qual desses você achou mais legal? Já conheceu algum? 

https://youtu.be/kDhNru6oCVE
https://youtu.be/OULCuZXKHQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wfxdOjIvBiI


Em um papel, vamos colocar a data em inglês e fazer um desenho do brinquedo que achou 

mais interessante. 

 

Movimento – Educação Física 

Atividade: BRINCANDO DE BRINCAR 

Objetivo da Aula:  

* Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

- Nossa habilidade  

* Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenho dos colegas. 

Professor Madson, amigo do professor Daniel, preparou uma aula muito legal de Educação 

Física. Então crianças, vamos nos exercitar? Peça ajuda papai, a mamãe e ao irmão para 

brincar de um jeitinho bem legal. 

Acessem o nosso link da aula (https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4) na TV, 

COMPUTADOR, CELULAR ou o NOT e assistam toda a nossa aula, nela mostrarei como 

montar a nossa amarelinha africana, bem como ensinarei alguns movimentos que poderemos 

realizar nessa brincadeira. Adapte os movimentos como achar necessário, bem como o 

tamanho dos quadrados, para o tamanho das crianças. 

Para montar nossa atividade basta providenciar na sua casa FITA CREPE, (caso não tenha 

pode ser fitilho, fita de cetim, durex colorido, tiras de papel presas com durex ou outro 

material que assim entendam ser possível fazer). 

Vamos brincar e viver essa experiência juntos, convide todos em sua casa e se divirta.  

IMPORTANTE: Use a criatividade caso não tenha o material. O importante é montar as 5 

linhas verticais e as 4 linhas horizontais no solo de acordo como está feito no vídeo.  

Eu gostaria muito de vê-los brincando com seus familiares. Se puder, filma essa atividade 

e posta lá na nossa sala virtual. 

Um beijão e até logo! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4

