
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 11 DE MAIO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Matutino 

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

 



Vespertino  

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Daniel, 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: Ciências 
 

ATIVIDADE: Seres Vivos e elementos não vivos 

OBJETIVO: Identificar e reconhecer alguns dos seres vivos e elementos não vivos na 

natureza. 

 

Quem aí gosta irá investigar os seres vivos e elementos não vivos na natureza? 

Eu gosto muito deste tema e tenho certeza que vocês irão gostar também. 

Vamos fazer na nossa aula remota uma investigação no módulo 2 nas páginas 310 e 311, 

apreciando as imagens e estabelecendo um diálogo participativo. 

Vamos lá! 

Agora chegou a hora de ajudarmos Torugo a responder as páginas 312 e 313. Não poderia 

deixar de compartilhar um vídeo falando sobre os seres vivos e os elementos não vivos na 

natureza! 

Assistam, vocês irão gostar! 

https://youtu.be/y_TXlQJBAGQ 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda, rimas e brincadeira cantada. 

 

OBJETIVOS: Conhecer cantigas populares, identificando e apreciando suas rimas.  

 

Vamos hoje na nossa aula remota continuarmos falando sobre as cantigas e suas rimas. 

Vocês sabem o que é uma rima? 

A turma do Eleva está muito empenhada neste projeto para ampliar o repertório de 

ciranda e cantigas populares. 

No módulo 2 nas páginas 11, 13 e 14 Torugo e Luquinhas estão brincando de reconhecer 

cirandas para depois apreciar rimas e brincadeiras. A nossa opinião na aula remota será 

fundamental para um diálogo participativo. 

https://youtu.be/y_TXlQJBAGQ


Depois da aula online vocês poderão pesquisar uma ciranda da sua preferência e registrar 

na página 12. Se a música for muito legal, você topa fazer um vídeo curtinho cantando? 

Este vídeo você poderá apresentar sexta feira, vai ser surpreendente! 

Deixei um vídeo ilustrativo com cantigas e cirandas marcantes. 

https://youtu.be/bkiMkxzJRU0 

 

English time: Ver a sala do classroom 

 

 

 

 

https://youtu.be/bkiMkxzJRU0

