
 

 

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: 10 DE JUNHO DE 2020 – QUARTA-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 

8h às 9h15 

Sala do 1oA – Prós Camila, Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Natália, Camila, Margô  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Versos e Rimas 

 

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

sistemática atribuindo compressão do nosso código linguístico. 

  

Galerinha! Olha que mágico! A turminha do Eleva hoje resolveu brincar de novo com   novas 

canções que têm versinhos e rimas.  No módulo 2 da página 46 tem várias palavras legais! 

Vamos nos juntar a eles. Teremos que encontrar na escrita as rimas compartilhadas a 

escrita na aula remota. Eles deixaram uma dica em um link que vocês não podem deixar 

de assistir para resolver este desafio. 

Eles descobriram muitas coisas e informações, por isso iremos continuar a desvendar 

novos conhecimentos. 



Vamos lá! Acesse o link: https://youtu.be/ZjoOT4bp2AE 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situações Problemas 

 

Objetivos: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas de 

quantidades com significado de adicionar, acrescentar e retirar. 

 

Pessoal, hoje nós vamos ajudar a turminha do Eleva construir estratégias para solucionar 

os desafios do módulo 2 das páginas 99 e 100. 

Vamos nos juntar para descobrir quem ganhou o jogo. Para isso vamos observar o quadro 

da página 99 e solucionar este desafio. 

Nina está precisando da nossa ajuda  para realizar a contagem das figurinhas do álbum, 

para isso teremos que abrir o módulo 2 na página 100. 

Solucionar desafios matemáticos é bom demais, vamos deixar algumas dicas para 

solucionar grandes desafios. 

 

Acesse o link: https://youtu.be/bF27ZucAoWs 

 

A aula on-line será recheada de descobertas! 

 
  

Teatro: 

Brinquedos de Lata - PÉ DE LATA 
 

A Boneca Cami Cami de Lata sentiu falta de uma parte do seu figurino, da sua fantasia, 

da sua roupa! Advinha que parte foi que ela sentiu falta? 

Aperta o play no vídeo, acesse o link: https://youtu.be/dEeQ727fRKo e descubra o que 

a Boneca CAMI CAMI de LATA, a CAMILATA aprontou... Vou dar uma dica: esta parte 

do figurino é também um brinquedo feito com material reciclável muito legal e serve para 

se comunicar! 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: (para o brinquedo) 

Duas latas 

Barbante 

https://youtu.be/ZjoOT4bp2AE
https://youtu.be/bF27ZucAoWs
https://youtu.be/dEeQ727fRKo


Prego e martelo (ajuda de um adulto) 

Tesoura  

Materiais para decorar como quiser! 

 

English time: 

Hello! 

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Ananda fazendo “experiences”. 

Vamos fazer uma experiência com as cores ! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 10 DE JUNHO DE 2020 – QUARTA-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, Roberto, João 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Versos e Rimas 

 

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

sistemática atribuindo compressão do nosso código linguístico. 

  

Galerinha! Olha que mágico! A turminha do Eleva hoje resolveu brincar de novo com   novas 

canções que têm versinhos e rimas.  No módulo 2 da página 46 tem várias palavras legais! 



Vamos nos juntar a eles. Teremos que encontrar na escrita as rimas compartilhadas a 

escrita na aula remota. Eles deixaram uma dica em um link que vocês não podem deixar 

de assistir para resolver este desafio. 

Eles descobriram muitas coisas e informações, por isso iremos continuar a desvendar 

novos conhecimentos. 

Vamos lá! Acesse o link: https://youtu.be/ZjoOT4bp2AE 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

ATIVIDADE: Situações Problemas 

 

Objetivos: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas de 

quantidades com significado de adicionar, acrescentar e retirar. 

 

Pessoal, hoje nós vamos ajudar a turminha do Eleva construir estratégias para solucionar 

os desafios do módulo 2 das páginas 99 e 100. 

Vamos nos juntar para descobrir quem ganhou o jogo. Para isso vamos observar o quadro 

da página 99 e solucionar este desafio. 

Nina está precisando da nossa ajuda  para realizar a contagem das figurinhas do álbum, 

para isso teremos que abrir o módulo 2 na página 100. 

Solucionar desafios matemáticos é bom demais, vamos deixar algumas dicas para 

solucionar grandes desafios. 

 

Acesse o link: https://youtu.be/bF27ZucAoWs 

 

A aula on-line será recheada de descobertas! 

 

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/ZjoOT4bp2AE
https://youtu.be/bF27ZucAoWs


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. 

 

English time: 

Hello! 

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Ananda fazendo “experiences”. 

Vamos fazer uma experiência com as cores ! 

 

https://youtu.be/Bt2IXmAROFI

