
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 18 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 Brincar 

 

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  

 

OBJETIVO: Identificar e reconhecer alguns dos seres vivos e o que eles têm em 

comum. 

 

Pessoal a turma do Eleva está aprendendo muito sobre os seres vivos e nós também. 

Hoje na nossa aula vão descobrir o que todos os seres vivos têm em comum. 

Você já sabe responder esta pergunta? 

Hum, vamos juntos fazer novas descobertas para junto com a turma do Eleva ficar bem 

esperto e sabido. 

Vamos lá! 

Vamos realizar as páginas 314 e 315 e descobrir a resposta para pergunta. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Língua Portuguesa 

 

ATIVIDADE: Localizar as sílabas em diferentes palavras. 

 

OBJETIVOS: Identificar e localizar palavras que rimam, separar e organizar as 

sílabas. 

 

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

Este assunto é muito interessante e divertido, por isso vamos encontrar muitas vezes 

com ele neste capítulo. 

Juntos vamos realizar uma atividade que temos que ficar ligadinhos para saber onde fica 

cada pedacinho das palavras. 

Vamos lá! 

Na página 20 vamos encontrar muitas palavras que rimam, e será um grande desafio, 

juntos vamos continuar a fazer descobertas sobre as rimas na página 21. 

Vamos brincar de rimar? 

Deixei um link muito divertido para você brincar de rima. 

https://youtu.be/u8HZDR_zjy0 

 

English time:  
Good Morning 

 

Hoje vamos fazer a atividade do livro página 35 junto com a teacher! 
 

https://youtu.be/u8HZDR_zjy0


MOVIMENTO: 

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 NÃO IREMOS PRECISAR DE MATERIAIS 

 

- Alongamento: 

 Iniciaremos a aula com um alongamento simples, como já realizado nas aulas 

anteriores. 

 

- Aquecimento: 

 Três corridas paradas (30 seg cada); 

 Três sequências de saltos parados (30 seg cada). 

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“ 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

 
 


