
 
 
 
 
 
 
 

 

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: 08 DE JULHO 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: Língua Portuguesa 
 
ATIVIDADE: Estudo da Língua (letras e sílabas) 
 
OBJETIVO: Reconhecer uma legenda, identificar a quantidade de letras e sílabas de 
uma palavra. 
 
Nesta parte do livro, estamos aprendendo muito sobre cantigas populares. 



Nossa! A turma do Eleva está adorando relembrar as cantigas que eles aprenderam lá no 
grupo 2. 
Agora vamos falar um pouco sobre as festas populares, são elas que trazem muitas 
cantigas e músicas folclóricas. Vamos conhecer um pouco mais realizando a leitura da 
página 66. 
Para deixar nossa aula mais animada, vamos juntos com a turma do Eleva identificar a 
quantidade de sílabas e letras de uma palavra na página 67. 
 
#fica a dica: para descobrir quantas sílabas temos em uma palavra, vamos juntos bater 
palmas na hora de pronunciar a palavra. 
 
Vamos acessar o link e fazer novas descobertas sobre as sílabas. 

https://youtu.be/kwtTK3TW4rs 
 
 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 
ATIVIDADE: Construindo gráficos. 
 
Objetivos: Apresentar e conhecer um gráfico, identificar esportes que usam bola, 
utilizar um gráfico como demonstrativo do conjunto de informações. 
 
Duda gosta muito de jogar futebol, estes dias ela estava vendo umas fotos e encontrou 
as fotos de um campeonato que ela participou na escola com toda sua turma. 
 
E você qual seu esporte preferido? 
Vamos juntos descobrir os esportes preferido da nossa turma. 
Depois de realizar nossa pesquisa na aula online, vamos construir um gráfico na página 111 
e ver qual foi o esporte favorito da nossa sala. 
Faça novas descobertas com a Mel, uma simpática cachorrinha que vai nos mostrar alguns 
gráficos. 

https://youtu.be/PczJAqT6clo 
 
Teatro:  

Na nossa aulinha passada, os Três Porquinhos e a Chapeuzinho passearam pela floresta 
juntos! Hoje eu convido vocês para 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 

 

English time:  

Good Morning!! 

Vamos aprender com a Teacher Ananda como são as posições “IN”, “ON”, “UNDER”. 
Vamos Assistir ao vídeo da teacher Ananda e treinar em casa com nosso corpo e objetos.  

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano C 
DATA: 08 DE JULHO 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: Língua Portuguesa 
 
ATIVIDADE: Estudo da Língua (letras e sílabas) 
 
OBJETIVO: Reconhecer uma legenda, identificar a quantidade de letras e sílabas de 
uma palavra. 



Nesta parte do livro, estamos aprendendo muito sobre cantigas populares. 
Nossa! A turma do Eleva está adorando relembrar as cantigas que eles aprenderam lá no 
grupo 2. 
Agora vamos falar um pouco sobre as festas populares, são elas que trazem muitas 
cantigas e músicas folclóricas. Vamos conhecer um pouco mais realizando a leitura da 
página 66. 
Para deixar nossa aula mais animada, vamos juntos com a turma do Eleva identificar a 
quantidade de sílabas e letras de uma palavra na página 67. 
 
#fica a dica: para descobrir quantas sílabas temos em uma palavra, vamos juntos bater 
palmas na hora de pronunciar a palavra. 
 
Vamos acessar o link e fazer novas descobertas sobre as sílabas. 

https://youtu.be/kwtTK3TW4rs 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 
ATIVIDADE: Construindo gráficos. 
 
Objetivos: Apresentar e conhecer um gráfico, identificar esportes que usam bola, 
utilizar um gráfico como demonstrativo do conjunto de informações. 
 
Duda gosta muito de jogar futebol, estes dias ela estava vendo umas fotos e encontrou 
as fotos de um campeonato que ela participou na escola com toda sua turma. 
 
E você qual seu esporte preferido? 
Vamos juntos descobrir os esportes preferido da nossa turma. 
Depois de realizar nossa pesquisa na aula online, vamos construir um gráfico na página 111 
e ver qual foi o esporte favorito da nossa sala. 
Faça novas descobertas com a Mel, uma simpática cachorrinha que vai nos mostrar alguns 
gráficos. 

https://youtu.be/PczJAqT6clo 

Música: 

Objetivo 
Identificar o timbre de vários instrumentos musicais e objetos diversos. 
O som de vários instrumentos, reconheça seus timbres (tipos de som). 
Acesse o link e aprecie os sons dos instrumentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ 



English time:  

Good Morning!! 

Vamos aprender com a Teacher Ananda como são as posições “IN”, “ON”, “UNDER”. 
Vamos Assistir ao vídeo da teacher Ananda e treinar em casa com nosso corpo e objetos.  

 

 


