
 

 

 

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: 17 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: História 

 

ATIVIDADE: São João  

 

OBJETIVO: Reconhecer os símbolos das festas juninas, a partir de relatos de 

experiências e da contação de história. 

 

Hoje nossa aulinha será bem animada! A pró postou no classroom uma história muito 

divertida da “Folha de Papel Amarela”. É só acessar o vídeo gravado pela pró Margô. 

Então vamos lá? Era uma vez, assim vai começar... 

Link da vídeo aula: https://youtu.be/NqLQ6sZJJHs 

 

https://youtu.be/NqLQ6sZJJHs


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. 

 

Como é bom brincar e cantar! Para isso acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgpJvhIwa8Q  com a música “Milho, milho, milho” 

para falarmos sobre esse alimento tão presente nas festas juninas. Ah! Que legal! Vamos 

acompanhar a leitura desta música e brincar de procurar as palavras rimadas? 

Então não perca esta aula e vamos juntos brincar, cantar, dançar e nos divertir! 

E para ampliar nosso repertório musical, pesquise uma música de São João e escreva-a 

no seu caderno de pauta. Não se esqueça de fazer uma linda ilustração! 

 

E para encerrar nosso semestre de aula com chave de ouro, vamos assistir um vídeo sobre 

as músicas juninas e nos divertir dançando e cantando alegremente junto com a pró e os 

coleguinhas.  https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA&t=1s 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 
ATIVIDADE: Situações Problemas 

 

OBJETIVOS: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas 

de quantidades com significado de subtrair. 

 

Pessoal hoje nós vamos ajudar a Torugo e Nina numa brincadeira bem legal! Eles querem 

comparar o tamanho das torres que construíram. Que estratégias de cálculos podemos 

utilizar para resolver esta situação problema? Será que você pode ajudá-los? Vamos 

juntos descobrir quem construiu a torre mais alta? Para isso vamos observar a imagem 

desse desafio e realizar as atividades no módulo 2 nas páginas 106 e 107.  

 

A aula on-line será recheada de descobertas! 

Brincar de subtrair é bem divertido. Vamos assistir ao vídeo do “Galo Carijó” e aprender 

um pouco mais! 

 

Acesse o link. https://www.youtube.com/watch?v=3zMgbe6Efzo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgpJvhIwa8Q
https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3zMgbe6Efzo


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


English time:  

Good Morning, 

Hoje encerramos nosso primeiro semestre. E que semestre não é mesmo?!  

Começamos nossas aulas no nosso Colégio Mendel. Tivemos uma linda festa de Carnaval. 

Aí teve a pandemia e precisamos ficar em nossas casas para nos cuidar né. Tivemos que 

aprender a ter nossas aulas pelo computador. Quanto desafio... Mas quanta coisa legal 

também! Nós adoramos gravar vídeos, contar histórias, fazer coisas diferentes para 

vocês. E vocês? Gostaram? Qual foi o momento ou atividade, vídeo que mais gostou?  

Vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati. 

Vamos fazer um desenho sobre isso? E escrever My Favorite moment! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 17 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: História 

 

ATIVIDADE: São João  

 

OBJETIVO: Reconhecer os símbolos das festas juninas, a partir de relatos de 

experiências e da contação de história. 

 

Hoje nossa aulinha será bem animada! A pró postou no classroom uma história muito 

divertida da “Folha de Papel Amarela”. É só acessar o vídeo gravado pela pró Margô. 

Então vamos lá? Era uma vez, assim vai começar... 



Link da vídeo aula: https://youtu.be/NqLQ6sZJJHs 

 

 

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. 

 

Como é bom brincar e cantar! Para isso acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgpJvhIwa8Q  com a música “Milho, milho, milho” 

para falarmos sobre esse alimento tão presente nas festas juninas. Ah! Que legal! Vamos 

acompanhar a leitura desta música e brincar de procurar as palavras rimadas? 

Então não perca esta aula e vamos juntos brincar, cantar, dançar e nos divertir! 

E para ampliar nosso repertório musical, pesquise uma música de São João e escreva-a 

no seu caderno de pauta. Não se esqueça de fazer uma linda ilustração! 

 

E para encerrar nosso semestre de aula com chave de ouro, vamos assistir um vídeo sobre 

as músicas juninas e nos divertir dançando e cantando alegremente junto com a pró e os 

coleguinhas.  https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA&t=1s 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 
ATIVIDADE: Situações Problemas 

 

OBJETIVOS: Utilizar estratégias pessoais para realizar, resolver e elaborar problemas 

de quantidades com significado de subtrair. 

 

Pessoal hoje nós vamos ajudar a Torugo e Nina numa brincadeira bem legal! Eles querem 

comparar o tamanho das torres que construíram. Que estratégias de cálculos podemos 

utilizar para resolver esta situação problema? Será que você pode ajudá-los? Vamos 

juntos descobrir quem construiu a torre mais alta? Para isso vamos observar a imagem 

desse desafio e realizar as atividades no módulo 2 nas páginas 106 e 107.  

 

A aula on-line será recheada de descobertas! 

Brincar de subtrair é bem divertido. Vamos assistir ao vídeo do “Galo Carijó” e aprender 

um pouco mais! 

 

Acesse o link. https://www.youtube.com/watch?v=3zMgbe6Efzo 

https://youtu.be/NqLQ6sZJJHs
https://www.youtube.com/watch?v=ZgpJvhIwa8Q
https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3zMgbe6Efzo


Música: 

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

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

Branca. https://youtu.be/LUFHEEN9ba0 

 

English time:  

Good Morning, 

Hoje encerramos nosso primeiro semestre. E que semestre não é mesmo?!  

Começamos nossas aulas no nosso Colégio Mendel. Tivemos uma linda festa de Carnaval. 

Aí teve a pandemia e precisamos ficar em nossas casas para nos cuidar né. Tivemos que 

aprender a ter nossas aulas pelo computador. Quanto desafio... Mas quanta coisa legal 

também! Nós adoramos gravar vídeos, contar histórias, fazer coisas diferentes para 

vocês. E vocês? Gostaram? Qual foi o momento ou atividade, vídeo que mais gostou?  

Vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati. 

Vamos fazer um desenho sobre isso? E escrever My Favorite moment! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viva São 

João! 

https://youtu.be/LUFHEEN9ba0

