
 

 

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: 11 DE JUNHO DE 2020 – QUINTA-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 9h 

Sala do 1oA – Prós Natália, Carol 

Sala do 1oB – Prós Margô, Natália  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Consoantes e vogais na sílaba (Revisão) 

 

OBJETIVO: Reconhecer as sílabas como unidade sonora para aproximar a leitura de 

palavras atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico. 

 

Para ajudarmos a turminha do eleva iremos abrir o módulo 2 da página 47. Agora iremos 

construir hipóteses sobre as sílabas que formam palavras com o valor sonoro da silaba 

iniciada por: sapato, dela, pé, filó, sete, barata, fivela, dura, veluda, só, cabelo...  

Vamos nos juntar a eles. Teremos que terminar o desafio e compartilhar na aula on-line. 

Não se esqueçam que eles deixaram uma dica em um link para resolver este desafio. 

Vamos lá!  

https://youtu.be/LabZKrS_lPQ 

https://youtu.be/LabZKrS_lPQ


 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência nos ambientes 

 

OBJETIVO: Identificar as regras de convivência dos espaços coletivos. 

 

Conviver nos ambientes 

Vamos compartilhar com a turminha do Eleva regras de alguns ambientes. 

Por que as regras precisam existir na transito? 

Todos devem respeitar as regras para viver em harmonia? 

E você o que pensa sobre isso? 

Para responder estes desafios seus amigos da Plataforma Eleva trouxeram um desafio 

muito interessante no módulo 2 das páginas 184 que vocês irão conversa na aula remota.  

Não esqueçam de assistir o link que eles socializaram conosco. 

https://youtu.be/XBmpHyiTVA4 
 
 

English time:  
 

Hello kids !!  

Good Morning !  

Assistir ao vídeo das sobras dos animais, adivinhar quais são eles, desenhar e escrever 

seus nomes em Inglês. 

Convidar a família para assistir o vídeo e brincar de quem consegue adivinhar os animais 

vendo as sombras. 

https://youtu.be/hewioIU4a64  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 11 DE JUNHO DE 2020 – QUINTA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o 

e-mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

https://youtu.be/XBmpHyiTVA4
https://youtu.be/hewioIU4a64


Professores Online 

14h às 15h 

Sala do 1oC – Prós Márcia, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Consoantes e vogais na sílaba (Revisão) 

 

OBJETIVO: Reconhecer as sílabas como unidade sonora para aproximar a leitura de 

palavras atribuindo compressão aos elementos do nosso código linguístico. 

 

Para ajudarmos a turminha do eleva iremos abrir o módulo 2 da página 47. Agora iremos 

construir hipóteses sobre as sílabas que formam palavras com o valor sonoro da silaba 

iniciada por: sapato, dela, pé, filó, sete, barata, fivela, dura, veluda, só, cabelo...  

Vamos nos juntar a eles. Teremos que terminar o desafio e compartilhar na aula on-line. 

Não se esqueçam que eles deixaram uma dica em um link para resolver este desafio. 

Vamos lá!  

https://youtu.be/LabZKrS_lPQ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Regras de Convivência nos ambientes 

 

OBJETIVO: Identificar as regras de convivência dos espaços coletivos. 

 

Conviver nos ambientes 

Vamos compartilhar com a turminha do Eleva regras de alguns ambientes. 

Por que as regras precisam existir na transito? 

Todos devem respeitar as regras para viver em harmonia? 

E você o que pensa sobre isso? 

Para responder estes desafios seus amigos da Plataforma Eleva trouxeram um desafio 

muito interessante no módulo 2 das páginas 184 que vocês irão conversa na aula remota.  

Não esqueçam de assistir o link que eles socializaram conosco. 

https://youtu.be/XBmpHyiTVA4 
 
 

https://youtu.be/LabZKrS_lPQ
https://youtu.be/XBmpHyiTVA4


English time:  
 

Hello kids !!  

Good Morning !  

Assistir ao vídeo das sobras dos animais, adivinhar quais são eles, desenhar e escrever 

seus nomes em Inglês. 

Convidar a família para assistir o vídeo e brincar de quem consegue adivinhar os animais 

vendo as sombras. 

https://youtu.be/hewioIU4a64  

 

https://youtu.be/hewioIU4a64

