
Como é bom se divertir, cantar e dançar com 

as cantigas de roda. 

Esta semana vamos aprender mais cantigas 

divertidas.  

Então vamos nos preparar para se divertir e 

aprender mais. 

Espero por vocês! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 09 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 aquático. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre os animais aquáticos.  

Sabe a turminha do Eleva está investigando sobre estes animais. Será que podemos nos 

juntar a eles? 

Para isso mãos à obra! Vamos abrir o módulo 2 na página 309 e descobrir quais são estes 

animais que iremos compartilhar na aula online! 

Este ser vivo pode viver em outro ambiente? Vamos investigar!  

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.  

  Te espero lá! 



Para deixar esta atividade mais divertida e interessante, Pró Marcinha gravou um       

vídeo aula muito legal, não percam.  Acesse o link: https://youtu.be/1cywy9Oooqo 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Versos, estrofes e rimas 

 

OBJETIVO: Aproximar do reconhecimento de alguns elementos de um poema de 

maneira sistemática atribuindo compressão do nosso código linguístico. 

 

Vamos brincar com a turminha do Eleva e desta vez iremos apreciar um link sobre o que 

é um poema e seus elementos. Ah! Que bacana, pois iremos fazer muitas descobertas e 

encontrarmos poemas musicalizados também. 

 Esta turminha do Eleva não para de descobrir novidades e precisam da ajuda de vocês. 

Eles estão brincando de encontrar alguns elementos que compõem os poemas e músicas! 

Nas páginas 45 do módulo 2 iremos identificar alguns deles. 

Agora você consegue observar alguns versinhos nas cantorias que eles registraram. Na 

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

também disponibilizaram um link. Assistam! https://youtu.be/TedJnMYP0vk 

 

Ingles  

Hello! 

Vamos começar um assunto novo “On the farm”. Vamos falar como é a vida na fazenda o 

que tem por lá e quem vive nessa região. 

Abrir o livro na página 25 e desenhar uma fazenda do jeito que a criança conhece. Depois 

procurar imagens, na internet, de fazenda e comparar com o desenho da criança. 

 

Música 

HABILIDADES 

 

 Identifica propriedades do som, altura: graves e agudos. 

 Combina as alturas dos sons. 

 Canta melodias infantis. 

 Identifica canções ao ouvir trechos das melodias. 

 

https://youtu.be/1cywy9Oooqo
https://youtu.be/TedJnMYP0vk


METODOLOGIA 

 

Durante a vídeo aula, o professor apresenta vários objetos com sons agudos e graves, 

em seguida acrescenta outros objetos observando o processo de identificação das 

alturas dos sons dos objetos por parte da turma, redirecioando sempre que necessário. 

Acesse o link e assista a vídeo aula https://youtu.be/Bt2IXmAROFI 

Com auxílio da flauta e do metalofone, o professor executará um trecho de melodia 

conhecida da turma para que eles identifiquem cantando a música, a cada acerto muda-

se a música. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 09 DE JUNHO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

DATA: 09 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 aquático. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre os animais aquáticos.  

Sabe a turminha do Eleva está investigando sobre estes animais. Será que podemos nos 

juntar a eles? 

Para isso mãos à obra! Vamos abrir o módulo 2 na página 309 e descobrir quais são estes 

animais que iremos compartilhar na aula online! 

Este ser vivo pode viver em outro ambiente? Vamos investigar!  

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.  

  Te espero lá! 

Para deixar esta atividade mais divertida e interessante, Pró Marcinha gravou um       

vídeo aula muito legal, não percam.  Acesse o link: https://youtu.be/1cywy9Oooqo 

 

https://youtu.be/Bt2IXmAROFI
https://youtu.be/1cywy9Oooqo


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Versos, estrofes e rimas 

 

OBJETIVO: Aproximar do reconhecimento de alguns elementos de um poema de 

maneira sistemática atribuindo compressão do nosso código linguístico. 

 

Vamos brincar com a turminha do Eleva e desta vez iremos apreciar um link sobre o que 

é um poema e seus elementos. Ah! Que bacana, pois iremos fazer muitas descobertas e 

encontrarmos poemas musicalizados também. 

Esta turminha do Eleva não para de descobrir novidades e precisam da ajuda de vocês. 

Eles estão brincando de encontrar alguns elementos que compõem os poemas e músicas! 

Nas páginas 45 do módulo 2 iremos identificar alguns deles. 

Agora você consegue observar alguns versinhos nas cantorias que eles registraram. Na 

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

também disponibilizaram um link. Assistam! https://youtu.be/TedJnMYP0vk 

 

Ingles  

Hello! 

Vamos começar um assunto novo “On the farm”. Vamos falar como é a vida na fazenda o 

que tem por lá e quem vive nessa região. 

Abrir o livro na página 25 e desenhar uma fazenda do jeito que a criança conhece. Depois 

procurar imagens, na internet, de fazenda e comparar com o desenho da criança. 

 

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVO: Trabalhar a coordenação motora de uma forma simples e divertida, 

buscando a melhora do reflexo, tempo de reação e atenção e a mudança de perspectiva 

ao trabalhar com os pés. 

Professor Daniel e sua filha vão apresentar duas brincadeiras bem legais para você se 

divertir. Acesse o link: https://youtu.be/8zYXee73TH8 

https://youtu.be/TedJnMYP0vk
https://youtu.be/8zYXee73TH8

