
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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: 30 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 não vivos e seu habitat 
 
OBJETIVO: Identificar os seres vivos e não vivos e reconhecer seu habitat. 
 
Oi criançada! Você tem algum animal doméstico? 
Já foi a uma fazenda e teve oportunidade de observar os animais que vivem lá?  
Como é o habitat desses animais?  
Vamos dialogar sobre os diversos animais que conhecemos e seu habitat na nossa aula de 
hoje, e realizarmos juntos a atividade no módulo 2 na página 313. 



Para saber mais sobre os animais assistam ao vídeo que a Turma do Eleva compartilhou 
conosco. E não se esqueça que na aula remota iremos trocar muitas informações. Acesse 
o link na atividade. https://youtu.be/kDhNru6oCVE 
 

Te espero lá! 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 
ATIVIDADE: Cantigas e cirandas (Velha a fiar) 
 
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 
existem muitas cantigas e cirandas que nossos familiares brincavam! Você costuma 
brincar com seus pais de ciranda? É muito legal! 
No nosso módulo 2 das páginas 51, 52 e 53 tem uma cantiga acumulativa bem divertida 
para lermos juntos na aula online. Vamos descobrir o que é uma música acumulativa?  
Para isso acesse o link com a música “A Velha a Fiar” que iremos na aula virtual nos 
divertir, aprender e brincar! A pró preparou também uma aulinha no PowerPoint bem legal 
para você aprender brincando. 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzoqdvfS24 
 
Velha a fiar. Acesse o link:  
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Power-point-Velha-
fiar-1-ANO.pdf 
 
 

Inglês  

Good Morning!! 

Nós já vimos os sons de várias letras né. Hoje vamos conhecer o segundo som da letra E.  

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3PJGqbCeRU4 

Depois, em um papel vamos escrever bem grande no meio a letra E e escolher do vídeo 2 
desenhos. Vamos escrever o nome embaixo de cada desenho certo. 

 
 
 
 



Música 

OBJETIVO 
Reconhecer as propriedades do som: 
Duração: notas longas e curtas. 
Intensidade: sons fortes e fracos. 
Altura: agudo e grave. 
Timbre: brilhante, abafado, aspero, liso, limpo e etc. 
 
Video para semana: 
Orquestra toca 43 temas dos nossos desenhos favoritos em 5 minutos. 
Acesse o link para apreciar e se divertir: https://youtu.be/gNl3kFYZjTc 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
DATA: 30 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 

14h às 15h15 

Sala do 1oC – Prós Márcia, Daniel, João 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 
ATIVIDADE: Seres vivos e não vivos e seu habitat 
 
OBJETIVO: Identificar os seres vivos e não vivos e reconhecer seu habitat. 
 
Oi criançada! Você tem algum animal doméstico? 
Já foi a uma fazenda e teve oportunidade de observar os animais que vivem lá?  
Como é o habitat desses animais?  
Vamos dialogar sobre os diversos animais que conhecemos e seu habitat na nossa aula de 
hoje, e realizarmos juntos a atividade no módulo 2 na página 313. 



Para saber mais sobre os animais assistam ao vídeo que a Turma do Eleva compartilhou 
conosco. E não se esqueça que na aula remota iremos trocar muitas informações. Acesse 
o link na atividade. https://youtu.be/kDhNru6oCVE 
 

Te espero lá! 
 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 
ATIVIDADE: Cantigas e cirandas (Velha a fiar) 
 
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 
existem muitas cantigas e cirandas que nossos familiares brincavam! Você costuma 
brincar com seus pais de ciranda? É muito legal! 
No nosso módulo 2 das páginas 51, 52 e 53 tem uma cantiga acumulativa bem divertida 
para lermos juntos na aula online. Vamos descobrir o que é uma música acumulativa?  
Para isso acesse o link com a música “A Velha a Fiar” que iremos na aula virtual nos 
divertir, aprender e brincar! A pró preparou também uma aulinha no PowerPoint bem legal 
para você aprender brincando. 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzoqdvfS24 
 
 
Velha a fiar. Acesse o link:  
https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Power-point-Velha-
fiar-1-ANO.pdf 
 

Inglês  

Good Morning!! 

Nós já vimos os sons de várias letras né. Hoje vamos conhecer o segundo som da letra E.  

Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3PJGqbCeRU4 

Depois, em um papel vamos escrever bem grande no meio a letra E e escolher do vídeo 2 
desenhos. Vamos escrever o nome embaixo de cada desenho certo. 

 
 



MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 
Desenvolver, através de atividades lúdicas, coordenação motora ampla e fina, percepção 
de tempo e espaço. 
Acesse o vídeo e se divirta: https://youtu.be/CshTBlQSHFU 

 
 

 


