
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ESTAMOS REINICIANDO A NOSSA AULA REMOTA E A ALEGRIA DESTA 

SEMANA IRÁ PREENCHER OS NOSSOS CORAÇÕES SAUDOSOS! ESTAREMOS 

REPLETOS DE TERNURA PARA O INÍCIO DE NOVAS AVENTURAS. 

                                      BEIJOCAS 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 

DATA: 29 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: Cantigas e cirandas (O sapo não lava o pé) 

 

OBJETIVO: Aproximar-se do portador textual identificando algumas cantigas e ciranda 

realizando atribuído significado real da escrita. 

Nossa, temos novidades! Passeando e conversando com a turminha do Eleva vimos que 

existe muitas cantigas e cirandas que nossos familiares brincavam! 

Olha quantas imagens bacanas no módulo 2 das páginas 48, 49 e 50. 

As cirandas são brincadeiras de rodas e esta turminha disponibilizou um link recheado 

de canções que iremos na aula virtual conversar e brincar! 



Agora, na página 49 deste mesmo módulo iremos mudar as vogais na letra da música do 

“Sapo não lava o pé”! 

 

Para alegrar o nosso dia acesse o link e se divirta com a música.  

https://www.youtube.com/watch?v=ahI9i_rJxQY 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Elementos das paisagens  

 

OBJETIVO: Identificar e descrever os elementos que podem se modificar de acordo 

com a paisagem observada. 

Agora, com a turminha do Eleva iremos fazer uma viagem nas paisagens e no tempo.  Olha 

eles compartilharam no módulo 2 da página 243 e 244 duas fotografias! 

Que lugar é este? 

Vocês conseguem perceber se é o mesmo lugar? O que mudou? 

É sobre isso que iremos conversar na aula online, mas como esta turminha está sempre 

em movimento, eles estão compartilhando um vídeo sobre as mudanças nas paisagens de 

alguns lugares. É isso aí, assista para trocarmos ideias! Até lá! Acesse o link na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c 

 

 

English time:  
 

Good Morning 

Estávamos com tanta saudade!! Como você foram de recesso? Puderam dormir até mais 

tarde? Brincar o dia todo? Assistir filmes e desenhos?  

Vamos fazer um desenho? Ilustre qual foi a parte favorita do seu recesso.  

E vamos escrever MY SCHOOL BREAK. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahI9i_rJxQY
https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c


Momento LIV: 

Objeto: inteligência emocional - Medo.  

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente ao capítulo “O que aconteceu com 

Dagoberto”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-WXSYBCWA&feature=youtu.be 

 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo: vamos conhecer 

o nosso poder de imaginação com a seguinte brincadeira.  

Exemplo 1: você está esperando seus pais virem buscá-lo na escola, ou a Tia da Van, e 

ninguém chega. O que você imagina nesta hora? O que passa pela sua cabeça sobre o que 

pode ter acontecido com eles? 

Exemplo 2: você está numa festa com um amigo que veio com você de carona. De repente 

durante uma brincadeira ele some.  O que pode ter acontecido com ele? O que você 

imaginaria nesta hora? 

O que você imaginou? Quando alguma coisa assim acontece, as vezes imaginamos algo que 

não é legal, não é mesmo? E na maioria das vezes é só a nossa imaginação. É assim que se 

comporta o medo. Ele é fruto da nossa imaginação que nem sempre corresponde com a 

realidade. Compartilhe essa reflexão em família.  

Após imaginar, coloque essas ideias num desenho, tire uma foto e encaminhe para nós 

aqui no Google Classroom.  

 

Até a próxima aventura! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 

DATA: 29 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-WXSYBCWA&feature=youtu.be


ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantigas e cirandas (O sapo não lava o pé) 

 

OBJETIVO: Aproximar-se do portador textual identificando algumas cantigas e ciranda 

realizando atribuído significado real da escrita. 

Nossa, temos novidades! Passeando e conversando com a turminha do Eleva vimos que 

existe muitas cantigas e cirandas que nossos familiares brincavam! 

Olha quantas imagens bacanas no módulo 2 das páginas 48, 49 e 50. 

As cirandas são brincadeiras de rodas e esta turminha disponibilizou um link recheado 

de canções que iremos na aula virtual conversar e brincar! 

Agora, na página 49 deste mesmo módulo iremos mudar as vogais na letra da música do 

“Sapo não lava o pé”! 

 

Para alegrar o nosso dia acesse o link e se divirta com a música.  

https://www.youtube.com/watch?v=ahI9i_rJxQY 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Elementos das paisagens  

 

OBJETIVO: Identificar e descrever os elementos que podem se modificar de acordo 

com a paisagem observada. 

Agora, com a turminha do Eleva iremos fazer uma viagem nas paisagens e no tempo.  Olha 

eles compartilharam no módulo 2 da página 243 e 244 duas fotografias! 

Que lugar é este? 

Vocês conseguem perceber se é o mesmo lugar? O que mudou? 

É sobre isso que iremos conversar na aula online, mas como esta turminha está sempre 

em movimento, eles estão compartilhando um vídeo sobre as mudanças nas paisagens de 

alguns lugares. É isso aí, assista para trocarmos ideias! Até lá! Acesse o link na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahI9i_rJxQY
https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c


English time:  
 

Good Morning 

Estávamos com tanta saudade!! Como você foram de recesso? Puderam dormir até mais 

tarde? Brincar o dia todo? Assistir filmes e desenhos?  

Vamos fazer um desenho? Ilustre qual foi a parte favorita do seu recesso.  

E vamos escrever MY SCHOOL BREAK. 

 

Teatro: 

Uma História com Histórias Misturadas! 

Oba! Estamos de volta!!! E hoje tenho uma surpresa! Contarei uma história diferente! 

Nesta história tem duas histórias que você já conhece só que elas estão misturadas! Será 

que isso vai dar certo? 

Bom, vamos assistir e descobrir quais são essas duas historinhas?  

Elas têm personagens em comum? Quais personagens são de quais histórias? Algum 

personagem de alguma das histórias não entrou nesta contação? Se ele entrasse onde 

poderíamos colocar a participação dele? Depois, quem quiser, vale tentar recontar de 

outro jeito ou inserindo outros personagens e até outras histórias! Um beijo, Pró Cami 

Acesse o link - https://youtu.be/xZysuv9FyaM 

 

 

https://youtu.be/xZysuv9FyaM

