
 

 

 

Esta semana é muito especial porque 

vamos   nos divertir, cantar e dançar com 

as músicas juninas! 

Temos muito para aprender sobre a 

nossa cultura nordestina e a festa de São 

João! 

Espero por vocês. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 15 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: Leitura: Cantigas 

 

OBJETIVO: Propiciar o contato sistemático do portador textual identificando a cantiga 

popular e estimulando a compreensão da leitura. 

A nossa cultura é muito rica, especialmente nas festividades! Nesse mês de Junho 

comemoramos o São João com cantigas populares que alegram as nossas festas. Vamos 

assistir ao vídeo com a música “O Balão vai subindo” disponibilizado no link 

https://www.youtube.com/watch?v=tU05bTIFFCo  que iremos conversar e brincar na 

aula virtual! 

https://www.youtube.com/watch?v=tU05bTIFFCo


Em seguida, realize a atividade desta música “O Balão vai subindo” no módulo 2 nas 

páginas 73, 74 e 75.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Superdesafio 

 

OBJETIVO: Ordenar as cenas de uma paisagem modificada seguindo a ordem cronológica 

dos fatos e decifrar mensagem de acordo com as gravuras. 

Nossa! A turminha do Eleva tem um desafio para você! Veja se é capaz de descobrir 

realizando a proposta do módulo 2 da página 240 e 242. Na página 240 você vai ordenar 

as imagens numerando-as na ordem em que as transformações aconteceram, e na página 

242 você deve desvendar a mensagem escrevendo o nome de tudo que Beca contou a 

respeito da sua viagem. Vamos lá? 

 

English time:  

 

Good Morning 

Estamos no mês de uma festa muito tradicional do Nordeste não é? 

Você lembra qual é essa festa?? São João...isso mesmo!! Vamos lembrar algumas 

tradições dessa festa. 

Em um papel, pedir para a criança desenhar  

O que lembrar de tradições da festa de São João como brincadeiras, bandeirinhas, 

comidas, etc... Escrever Saint John’s Party! 

 

Momento LIV: 

Objeto: explorando a raiva  e  o arrependimento.  

Na última aula foram trabalhadas as emoções da raiva e do arrependimento na história 

“O cavalo laranja”. Nesta história, o nosso amigo Tomás, num ato de raiva, quebra o 

brinquedo que ganhou da mãe por ser diferente do que ele havia pedido. Contudo, ao 



observar a tristeza dela, se arrepende e simboliza um pedido de desculpas ao mostrar o 

brinquedo consertado por ele e dar um abraço carinhoso nela.   

Assim, a nossa proposta de hoje é brincar de “fazer as pazes” ou pedir desculpas. 

Parar tanto, sugerimos 04 passos mágicos para o pedido de desculpas: 

1o passo: “peço desculpas por ter...”  ( a pessoa deve saber o que exatamente fez de 

errado) 

2o passo: “isso é errado porque..” ( a pessoa deve mostrar que sabe porque agiu errado) 

3o passo: “eu prometo que não vou mais fazer isso” (a pessoa deve assumir um 

compromisso de não fazer isso novamente) 

4o passo: “posso fazer alguma coisa para te ajudar?” (a pessoa deve buscar reparar o 

erro cometido) 

Após o conhecimento desses 04 passos mágicos, propomos a brincadeira que chamamos 

de “círculo da confiança” que deve ser realizado entre a criança e seus familiares.  Neste 

“círculo da confiança” cada um deve lembrar de algo que fez de errado ao outro e pedir 

desculpas, buscando seguir os 04 passos mágicos. Caso não se lembre de nada, ou ninguém 

queira falar, a criança deve se colocar no lugar de Tomás e seguindo os 04 passos mágicos 

encenar o pedido de desculpas.  

Em seguida, vamos brincar de rebobina.  

Após o pedido de desculpas, vamos rebobinar. Ou seja, vamos voltar no tempo, e pensar 

numa forma diferente de ação. Assim, se eu pudesse voltar no tempo, de que forma eu 

agiria?  

Caso a criança tenha lembrado de uma situação sua e pedido desculpas, ela agora deve 

voltar no tempo e pensar em como agiria diferente. Caso ela não tenha lembrado, deve 

aproveitar a história do Tomás, voltar no tempo, e pensar em outras possibilidades de 

ação do personagem.  

Se quiser, compartilhe conosco aqui no google classroom como foi esta experiência.  

Ah, aproveitem esta semana para junto com a criança fazerem o monstrinho da raiva no 

livro Tenho monstros na barriga.  

Bom divertimento e boas reflexões. 

Até a próxima! 

 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 15 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Leitura: Cantigas 

 

OBJETIVO: Propiciar o contato sistemático do portador textual identificando a cantiga 

popular e estimulando a compreensão da leitura. 

A nossa cultura é muito rica, especialmente nas festividades! Nesse mês de Junho 

comemoramos o São João com cantigas populares que alegram as nossas festas. Vamos 

assistir ao vídeo com a música “O Balão vai subindo” disponibilizado no link 

https://www.youtube.com/watch?v=tU05bTIFFCo  que iremos conversar e brincar na 

aula virtual! 

Em seguida, realize a atividade desta música “O Balão vai subindo” no módulo 2 nas 

páginas 73, 74 e 75.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Superdesafio 

 

OBJETIVO: Ordenar as cenas de uma paisagem modificada seguindo a ordem cronológica 

dos fatos e decifrar mensagem de acordo com as gravuras. 

Nossa! A turminha do Eleva tem um desafio para você! Veja se é capaz de descobrir 

realizando a proposta do módulo 2 da página 240 e 242. Na página 240 você vai ordenar 

as imagens numerando-as na ordem em que as transformações aconteceram, e na página 

242 você deve desvendar a mensagem escrevendo o nome de tudo que Beca contou a 

respeito da sua viagem. Vamos lá? 

https://www.youtube.com/watch?v=tU05bTIFFCo


English time:  

 

Good Morning 

Estamos no mês de uma festa muito tradicional do Nordeste não é? 

Você lembra qual é essa festa?? São João...isso mesmo!! Vamos lembrar algumas 

tradições dessa festa. 

Em um papel, pedir para a criança desenhar  

O que lembrar de tradições da festa de São João como brincadeiras, bandeirinhas, 

comidas, etc... Escrever Saint John’s Party! 

 

Teatro: 

A pró Cami está muito feliz com o mês de São João! 

Cordel Mais Nojento do Mundo 

Já é mês de Junho minha gente 

E isto nos enche de animação 

Porque São João tá pertinho 

Milho, Fogueira e Baião! 

Mas o que tenho a dizer preste bastante atenção! 

 

Vou te contar um Cordel 

Desses bem fedorento  

Talvez te ajude a cuidar melhor  

Da higiene e do corpo que é seu instrumento 

 

Mas se tu não sabe o que é Cordel 

Vou de forma simples te dizer 

Não tem nenhum mistério 

Logo, logo tu vai aprender. 

 

Literatura de Cordel  

É poesia popular, 

É história contada em versos 

Em estrofes a rimar, 



Escrita em papel comum 

Feita pra ler ou cantar. 

 

No vídeo é contado este Cordel 

Intitulado Cordel Mais Nojento do Mundo 

Logo, logo tu saberás por quê. 

E nunca que será Sigismundo! 

 

Vamos ao vídeo de Pró Cami  

Que toda se enfeitou 

Tirou a poeira da sanfona e até forró pra tu tocou! 

Aperta logo esse play que São João até já chegou! 

 

Viva São João!!! 

Acesse a vídeo aula no link. https://youtu.be/ftIHMrvd5Vk 

 

 

 

https://youtu.be/ftIHMrvd5Vk

