
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 12 DE MAIO DE 2021 – 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 

Matutino 

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

9h30 às 9h50 - Hora do lanche  

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

11h às 12h- Hora do Brincar – Atendimento 

 



Vespertino 

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

15h30 às 15h50 - Hora do lanche  

16h20 às 17h - Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

17h às 18h – Hora do Brincar - Atendimento 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa  
 

ATIVIDADE: Ciranda, rimas e brincadeira cantada. 

 

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

Esta semana as cirandas e cantigas populares invadiram nossa aula remota! 

  

Vamos deixar nossa aula mais interessante ainda. 

Vamos fazer uma brincadeira de ouvir e apreciar as rimas nas cantigas populares. 

No módulo 2 nas páginas 15 e 16 iremos apreciar as cantigas: Terezinha de Jesus e a 

Barata na careca do vovô e depois fazer os desafios com a turma do Eleva. 

Se preparem será muito divertido.  

Vocês sabiam que muitas crianças brincaram e brincam com estas músicas? Confiram no 

vídeo que deixei! 

https://youtu.be/rFa5B4kFIGA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

ATIVIDADE: Somando, subtraindo e fazendo cálculos mentais  

 

OBJETIVOS: Desenvolver estratégias para resolução de situações problema.  

 

A turma do Eleva está gostando muito de conhecer mais sobre a matemática no nosso 

cotidiano. 

É isso mesmo, ela está presente em todos os momentos, e no módulo 2 nas páginas 100 e 

101 iremos fazer uma apreciação nas imagens e encontraremos desafios para 

dialogarmos. 

Vamos lá! 

Agora, iremos prosseguir na página 102 ajudando a turminha a solucionar uma situação 

problema.  

Ah! Que bom será nossa aula remota!  

 

 

https://youtu.be/rFa5B4kFIGA


English time: Ver sala do classroom 

Música: 

OBJETIVO 

Identificar altura das notas musicais na pauta. Notas na linhas. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio do slide-jogo das notas na pauta musical, construir o posicionamento das 

notas na pauta, começando pelas notas nas linhas. Na execução do jogo das notas a 

criança cria consciência da posição das notas. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/1d0tujch3Mk 

 

Vamos assistir um desenho e ouvir uma música muito legal? 
 

  
 

https://youtu.be/1d0tujch3Mk

