
 
 
 
 
 
 
 

 

Brincar, jogar bola, correr e pular é muito bom! 
Esta semana vamos fazer novas descobertas em nossas aulas online. 
Vamos construir palavras, conhecer novos combinados, descobrir o esporte 

preferido dos nossos colegas. 
Estão preparados? 
Deixe seu material todo arrumadinho, tome um delicioso café da manhã e 

vamos juntos aprender e se divertir.  
                                                                Beijocas 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A - B 
DATA: 06 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: Festas e Convites (Leitura) 
 
OBJETIVO: Conhecer o portador textual: Convite, sua funcionalidade, elementos de um 
convite, realizando escrita espontânea. 
 



Vocês gostam de festa? Quem não gosta de ir a uma festa para poder se divertir, rever 
os amigos e as pessoas que amamos. Mas vamos que ter um pouquinho de paciência, logo 
poderemos festejar. 
A turma do Eleva está se organizando para quando tudo isso terminar, marcar uma festa 
para festejar a vida e amizade. 
Eles estão precisando da nossa ajuda para organizar uma parte desta festa.  
Os convites estão com dúvidas de como fazer e as informações que precisam colocar. 
Nas páginas 64 e 65 vamos descobrir como podemos ajudar essa turminha para marcar a 
festa.   
 
 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Elementos das paisagens  
 
OBJETIVO: Identificar, descrever e relembrar os elementos que podem se modificar 
de acordo com as paisagens. 

A turminha do Eleva está encantada em conhecer as paisagens e suas modificações. 
Há algum tempo atrás, a turminha estava passeando pela pracinha do bairro e viu uma 
linda imagem. Eram pessoas desenhando no chão da praça, como estavam um pouquinho 
apressados tiraram uma foto. Estes dias, vendo as imagens no computador, Luquinha 
encontrou esta foto e rapidinho fez um vídeo chamada com a turminha para matar a 
saudades da pracinha do bairro. 
Vamos juntos fazer novas descobertas com a turma do Eleva, realizando as atividades 
das páginas 247 e 248.  
Vamos acessar o link e descobrir as mudanças na cidade que a turminha do Eleva mora. 
https://youtu.be/CBSxngHDkas 
 
 
ENGLISH TIME:  
 
Good Morning 

Vamos aprender a fazer um “Little chicken”! Vamos Assistir ao vídeo do teacher João 
ensinando a fazer um pintinho de origami. 

Iremos precisar de: 

2 folhas de papel   A4 

Tesoura 

Giz de cera, lápis de cor ou hidrocor. 



MOMENTO LIV: 

Objeto: inteligência emocional: confiança  
 
Inicialmente convide a criança para ouvir, dançar e brincar livremente como ela desejar 
com o vídeo em anexo.  
Depois de ouvir a música uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas desta vez 
com o objetivo de ouvir a música com mais atenção, tentando entender a letra da música.  
https://www.youtube.com/watch?v=RaPCcafAKno 
 
Em seguida, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu. 
 
O que você achou do vídeo? 
O que você entendeu sobre a música? 
O que é confiar para você? 
Pergunte a criança em quem ela confia. E pergunte se as pessoas também podem confiar 
nela.  
 
Agora, vamos treinar a confiança? 
Vamos brincar de “o guia e o cego”. Então, um de vocês irá colocar uma venda nos olhos 
de verdade, não pode olhar, precisa experimentar essa sensação. Quem usa a venda será 
o cego e o outro será o guia que guiará o cego pela casa. Depois de um tempo, troca, quem 
estava de guia será o cego e vice-versa.  
 
Após a experiência vocês vão conversar como foi a sensação.  
Eu confiei de verdade em quem estava me guiando, ou fiquei com vontade de olhar por 
baixo? 
Eu achei legal ter a responsabilidade de guiar alguém e ajudar a pessoa a não tropeçar 
em nada? 
É uma sensação gostosa se sentir uma pessoa de confiança, responsável? 
 
Por fim, verifique se na casa de vocês tem uma lista das pessoas que vocês podem acionar 
caso aconteça alguma coisa. 
Exemplo: telefone da mãe, do pai, dos avós,  do médico, do bombeiro, do chaveiro, entre 
outros.  
Caso não tenha, seria uma ideia legal montar esta lista com a criança.  
 
Compartilhe conosco com foi a experiência com as atividades de hoje aqui no Google 
Classroom. Pode ser uma foto ou mesmo um registro.   
 

Até a próxima aventura! 
 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
DATA: 06 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: Festas e Convites (Leitura) 
 
OBJETIVO: Conhecer o portador textual: Convite, sua funcionalidade, elementos de um 
convite, realizando escrita espontânea. 
 

Vocês gostam de festa? Quem não gosta de ir a uma festa para poder se divertir, rever 
os amigos e as pessoas que amamos. Mas vamos que ter um pouquinho de paciência, logo 
poderemos festejar. 
A turma do Eleva está se organizando para quando tudo isso terminar, marcar uma festa 
para festejar a vida e amizade. 
Eles estão precisando da nossa ajuda para organizar uma parte desta festa.  
Os convites estão com dúvidas de como fazer e as informações que precisam colocar. 
Nas páginas 64 e 65 vamos descobrir como podemos ajudar essa turminha para marcar a 
festa.   
 
 

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Elementos das paisagens  
 
OBJETIVO: Identificar, descrever e relembrar os elementos que podem se modificar 
de acordo com as paisagens. 

A turminha do Eleva está encantada em conhecer as paisagens e suas modificações. 
Há algum tempo atrás, a turminha estava passeando pela pracinha do bairro e viu uma 
linda imagem. Eram pessoas desenhando no chão da praça, como estavam um pouquinho 
apressados tiraram uma foto. Estes dias, vendo as imagens no computador, Luquinha 



encontrou esta foto e rapidinho fez um vídeo chamada com a turminha para matar a 
saudades da pracinha do bairro. 
Vamos juntos fazer novas descobertas com a turma do Eleva, realizando as atividades 
das páginas 247 e 248.  
Vamos acessar o link e descobrir as mudanças na cidade que a turminha do Eleva mora. 
https://youtu.be/CBSxngHDkas 
 
 
ENGLISH TIME:  
 
Good Morning 

Vamos aprender a fazer um “Little chicken”! Vamos Assistir ao vídeo do teacher João 
ensinando a fazer um pintinho de origami. 

Iremos precisar de: 

2 folhas de papel   A4 

Tesoura 

Giz de cera, lápis de cor ou hidrocor. 

 

Teatro 

Na nossa aulinha passada, os Três Porquinhos e a Chapeuzinho passearam pela 
floresta juntos! Hoje eu convido vocês pra passearem comigo num lindo jardim! Vocês já 
pararam para pensar como as coisas acontecem no jardim? Se parássemos e ficássemos 
um tempo só olhando iriamos ver a movimentação de vários bichinhos... Como eles andam, 
como passeiam e encontram os outros amigos bichos, como eles interagem com as árvores, 
a terra, a grama, as flores... Tanta coisa bonita de se ver! É tão gostoso e agradável parar 
um pouco e olhar a natureza, contemplar... Somos invadidos por uma paz profunda... Uma 
grande alegria! Hoje iremos brincar de passear num jardim que iremos imaginar, cantando 
e dançando... Vamos? Quais bichos nós encontraremos por lá? Hummm... Estou curiosa!  

Então levanta da cadeira e vem passear comigo fazendo como os bichos fazem! 
Vamos lá?!  

Ah!! E depois que tal chamar alguém de casa e fazer uma mímica de algum bichinho 
do jardim para tentarem adivinhar? Beijinhos floridos, Pró Cami Acesse o link e divirta-
se!! 

https://www.youtube.com/watch?v=vlj6CUmo_Tk 


