
 

 

 

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: 16 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 Suas Características 

 

OBJETIVO: Identificar características comuns entre os seres vivos. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre as características dos seres vivos. Mas a turminha do 

Eleva preparou um desafio para você encontrar três seres vivos que vivem no deserto e 

estão escondidos na imagem do módulo 2 na página 310. Será que você consegue encontrar 

esses seres vivos? Mãos à obra!  

 



E vamos pesquisar? Convide um adulto para te ajudar a realizar esta pesquisa bem 

interessante sobre um animal da atividade no módulo 2 na página 311 e descubra quais 

são as características dele ou fatos interessantes sobre ele. Como é este animal? O que 

ele come? Como ele nasce? Vamos investigar!  

Para saber mais sobre estes animais assistam ao vídeo “O Corpo dos Animais” que estamos 

compartilhando no link abaixo. E não se esqueça que na aula remota iremos trocar muitas 

informações.  

 

Te espero lá! 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ahdl2pF6_4s 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Convite de São João 

 

OBJETIVO: Identificar a função social do texto “convite”; planejar e produzir um 

convite de festa junina. 

 

 Oi Turminha! Vamos ter festança no nosso arraiá! E para convidar todas as famílias 

precisamos produzir um convite bem bonito. Vamos lá? Então você não pode perder, pois, 

na nossa aula de hoje construiremos juntos o convite da nossa festa de São João. A pró 

vai apresentar alguns modelos de convites e ensinar as etapas dessa produção textual.   

Em seguida, vamos realizar essa produção no módulo 2 nas páginas 76, 77 e 78. Vamos 

caprichar nessa produção para nossa festa junina ser um sucesso!  

Venha e participe! 

 

Música 

Apreciação Musical - Professor Roberto e Professora Marivalda (5o Ano) apresentarão 

uma linda canção popular nordestina, conhecida como Baião. Acesse o link e curta: Asa 

Branca.   https://youtu.be/LUFHEEN9ba0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahdl2pF6_4s
https://youtu.be/LUFHEEN9ba0


ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 16 DE JUNHO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

ATIVIDADE: Seres vivos e Suas Características 

 

OBJETIVO: Identificar características comuns entre os seres vivos. 

 

Na aula de hoje vamos falar sobre as características dos seres vivos. Mas a turminha do 

Eleva preparou um desafio para você encontrar três seres vivos que vivem no deserto e 

estão escondidos na imagem do módulo 2 na página 310. Será que você consegue encontrar 

esses seres vivos? Mãos à obra!  

 

E vamos pesquisar? Convide um adulto para te ajudar a realizar esta pesquisa bem 

interessante sobre um animal da atividade no módulo 2 na página 311 e descubra quais 

são as características dele ou fatos interessantes sobre ele. Como é este animal? O que 

ele come? Como ele nasce? Vamos investigar!  

Para saber mais sobre estes animais assistam ao vídeo “O Corpo dos Animais” que estamos 

compartilhando no link abaixo. E não se esqueça que na aula remota iremos trocar muitas 

informações.  

 

Te espero lá! 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ahdl2pF6_4s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahdl2pF6_4s


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Convite de São João 

 

OBJETIVO: Identificar a função social do texto “convite”; planejar e produzir um 

convite de festa junina. 

 

 Oi Turminha! Vamos ter festança no nosso arraiá! E para convidar todas as famílias 

precisamos produzir um convite bem bonito. Vamos lá? Então você não pode perder, pois, 

na nossa aula de hoje construiremos juntos o convite da nossa festa de São João. A pró 

vai apresentar alguns modelos de convites e ensinar as etapas dessa produção textual.   

Em seguida, vamos realizar essa produção no módulo 2 nas páginas 76, 77 e 78. Vamos 

caprichar nessa produção para nossa festa junina ser um sucesso!  

Venha e participe! 

 

 

MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: Estimular a criança a trabalhar coordenação óculo-manual e ampla. 

Galerinha, espero que vocês tenham gostado das brincadeiras do Professor Daniel! Um 

grande beijo. 

Acesse o link: https://youtu.be/-wrpC9inlpE 

 

https://youtu.be/-wrpC9inlpE

