
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 13 DE MAIO DE 2021 – QUINTA-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, Camila, 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: Camila, 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: Geografia 

 

ATIVIDADE: Elementos naturais e culturais. 

 

OBJETIVOS: Explorar imagens, conhecer diferentes elementos naturais e culturais 

nas paisagens. 

Quantas descobertas estamos fazendo nesta semana, não é mesmo? 

Estamos conhecendo elementos naturais e culturais que existem em uma paisagem. 

Juntos vamos apreciar e reconhecer alguns destes elementos no módulo 2 nas páginas 

248 e 249. 

A turminha do eleva deixou a indicação de uma história para ampliarmos o nosso dialogo 

na aula remota “O menino e o mundo”. 

Assista a sinopse do filme. 

Vai ser muito divertido! 

https://youtu.be/AolWpQRMjgc 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: História/ Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Hábitos e regras nos espaços públicos e privados. 

 

OBJETIVOS: Compreender o que são responsabilidades, discutir ações que podemos 

ter para ajudar nossa comunidade nos espaços públicos e privados.  

Em todos os lugares existem regras, hábitos e combinados, não é mesmo? 

A turma do Eleva vai nos mostrar no módulo 2 nas páginas 180 e 181. 

Ao apreciarmos as imagens deste capítulo iremos estreitar um diálogo sobre nossas 

impressões. 

Depois iremos desenvolver as páginas 182 e 183 observando espaços públicos e 

privados.  

Vamos juntos nessa! 

https://youtu.be/10Um-fJTGZI 

https://youtu.be/AolWpQRMjgc
https://youtu.be/10Um-fJTGZI


 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 

 

 

TEATRO:  

 
Nas Asas do Haikai 

 

Olá meus amores! Hoje daremos início ao Projeto: “Nas Asas do Haikai”! Você já ouviu 

falar em Haikai? O que você acha que é Haikai? Dá um palpite? 

Haikai, também chamado de “Haiku” ou “Haicai”, é um poema curto de origem japonesa. 

A palavra haikai é formada por dois termos “hai” (que quer dizer brincadeira, gracejo) e 

“kai” (que significa harmonia, realização). 

“A principal característica de um Haikai é a simplicidade, e sabe que nas coisas mais 

simples pode habitar o que há de mais belo? Essa é a missão da poesia haicaísta: aguçar 

em que lê o espírito contemplativo. O Haikai é como uma fotografia instantânea de um 

momento que não voltará. É um poeminha sobre a singeleza das coisas, mas que tem uma 

grande preocupação com a linguagem, já que conseguir encaixar as palavras na métrica é 

o principal desafio. Gostou?” 

Pois no nosso encontro de hoje iremos “subir” juntos na Árvore de Livros e ler um livro 

chamado: “Nas Asas do Haicai” de Sônia Barros! 

Vamos voar? 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

 

 


