
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pessoal vamos nos preparar para mais uma maravilhosa semana de aula online. 

Nesta semana vamos fazer muitas descobertas, conhecer mais cantigas de rodas e 

aprender sobre o ciclo da vida. 

Vai ser muito legal, não é mesmo? 

Esperamos por todos vocês. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 17 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. 

  

Pessoal estamos conhecendo muitas cantigas de roda. Quantas músicas divertidas que 

estamos aprendendo neste capítulo. 

Essa semana vamos continuar a conhecer muitas outras cantigas de roda. 

Vamos conhecer na página 17, uma cantiga que eu acho que todos vocês conhecem. 

A turma do Eleva quer saber como anda a memória de todos vocês. 

Nas páginas 18 e 19 deixo um desafio para relembrarmos o que aprendemos no capítulo 

anterior. 

A cantiga que relembramos hoje está neste link, não deixem de assistir. 

https://youtu.be/l7VsurR48Ew 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

ATIVIDADE: As paisagens mudam com o tempo 

OBJETIVO: Identificar diferentes o que são elementos naturais e culturais 

Quando estamos passeando de carro ou fazendo uma caminhada com nossa família vimos 

muitas paisagens ao nosso redor. 

E vocês sabiam que estas paisagens passam por mudanças? 

E vocês acham que elas sempre foram assim? 

As paisagens passam por muitas mudanças, hoje na nossa aula vamos fazer muitas 

descobertas na página 250 e 251. 

Vamos ver que com o tempo as paisagens passam por muitas mudanças. 

Depois da aula online vocês podem fazer uma brincadeira de adivinhação na página 252. 

 

English time: Ver a sala do classroom 

 

 

https://youtu.be/l7VsurR48Ew

