
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crianças, vamos fazer uma ciranda de descobertas e aventuras?!  

Esta semana iremos investigar muitas cantigas e brincadeiras populares, situações 

com desafios e trocarmos muitas informações sobre o contexto atual. 

E não vamos parar por aqui não, vamos continuar falando da importância dos seres 

vivos e não vivos no meio ambiente. 

Vocês farão aventuras memoráveis! 

Esperamos com beijos de pipoca! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A E B 

 

DATA: 10 DE MAIO DE 2021 – 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 

Matutino 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Natália 

8h às 9h30 - aula síncrona 

9h30 às 9h50 - hora do lanche 



9h50 às 10h20 - aula síncrona 

10h20 às 11h – Oficinas 

11h às 12h - Hora do Brincar 

 

Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Marcinha, Ananda 

14h às 15h30- aula síncrona 

15h30 às 15h50 - Hora do lanche 

15h50 às 16h20 - aula síncrona 

16h20 às 17h - Oficinas 

17h às 18h – Hora do Brincar 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Cantigas e cirandas 

 

OBJETIVO: Identificar, relembrar, nomear as cantigas e cirandas que conhecemos. 

  

Crianças, nossa aula será muita divertida. 

Vocês sabiam que existem muitas cantigas e cirandas populares? 

Qual a que vocês conhecem e que brincadeira ela pode lembrar? 

Agora, chegou a hora de colocar as lembranças do nosso coração nas músicas de roda. 

Vamos juntos na nossa aula online adentrarmos no módulo 2 as páginas 8, 9 e 10 e 

apreciarmos imagens e informações sobre cantigas e brincadeiras populares. 

Vamos lá! 

Vamos assistir para extrapolarmos a aula um vídeo muito interessante. 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Onde vivemos? 

 

OBJETIVO: Identificar diferentes lugares onde se costuma frequentar com amigos e 

familiares. 

 

Amigos, como é bom conviver com a família! 

É com este convívio que podemos explorar de maneira segura espaços e lugares 

diferentes que mostram como respeitosa é essa união. 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8


Quem aí gosta de brincar em lugares públicos com a família respeitando o protocolo de 

segurança da saúde? 

Nossa! Vocês estão entusiasmados, obá. 

É isso mesmo, vamos iniciar o módulo 2 falando sobre estes espaços. 

Vamos juntos conhecer diferentes brincadeiras e lugares que podemos brincar. 

Vamos dar uma olhadinha o que a turma do Eleva está fazendo na página 244 e 245 e 

construiremos um diálogo apreciando as imagens de abertura do capitulo. 

Juntos vamos ajudar a turminha a perceber quais são os lugares seguros para brincar e 

as brincadeiras que podemos fazer nestes lugares lá na página 246 e 247 

 

 

 English time: Ver a sala do classroom 

 

 


