
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 20 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: História 
 

ATIVIDADE: As Regras. 

 

OBJETIVOS: Identificar e compreender a importância de ter regaras e respeitá-las. 

 

A turma do Eleva sempre nos traz muitas boas histórias não é mesmo? 

Hoje na nossa aula online, vamos conversar sobre as regras. 

Elas existem em todos os lugares, inclusive na nossa aula online. 

Então, você sabe para que elas servem? 

Por que elas foram criadas? 

Vamos juntos conversar e entender por que elas existem e qual a importância em nossas 

vidas. 

Vamos pôr a mão na massa, fazendo as páginas 184 e 185. 

Com este vídeo que deixei, vamos conhecer um pouco mais sobre as regas. 

https://youtu.be/kFaumit0Acw 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Desafios Matemáticos. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver habilidades de estratégias de pensamento, identificar a 

operação nos desafios matemáticos. 

 

Pessoal, que aí goste de desafios? 

Hum, vi que tem muitas mãozinhas levantadas. 

Obá, vamos juntos com a turma do Eleva solucionar os desafios matemáticos que estão 

lá na página 105 vai ser muito legal. 

Para você solucionar mais desafios matemáticos, deixei um link muito divertido.  

Corre lá https://youtu.be/e8wLOkm24ps 

 

ENGLISH TIME:  
How are you today? Vamos abrir o workbook na página 39 e desenhe como você está se 

sentindo hoje, vamos rever as emoções e falar o que te faz sentir cada uma delas! 

 

 

 

https://youtu.be/kFaumit0Acw
https://youtu.be/e8wLOkm24ps


TEATRO:  
 

Haikai Ilustrados 

A cada pingo. 

Um mar novo, um rio cheio. 

Um novo lago. 

Olá meus amores! Este Haikai foi escrito por Dayse Sene e dando continuidade ao nosso 

Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje iremos encher ainda mais o rio das nossas 

inspirações para desaguar em uma apresentação de Haikais! 

Através de alguns vídeos com narrações e ilustrações desses haikais, iremos buscar 

inspiração e cada criança poderá escolher um ou até dois haikais para apresentar na 

nossa próxima aula, dia 27 de Maio.  

Para nossa apresentação do dia 27 ficar ainda mais linda vou dar algumas dicas: vale se 

enfeitar, se produzir, se fantasiar, colocar para tocar uma música instrumental 

enquanto apresenta... Fazer movimentações, gestos para tentar memorizar cada 

palavrinha do poeminha... Usem a criatividade e vamos mergulhar nesse grande lago de 

poesia! 

Familiares, segue o link para acessar os haikais ilustrados. Através deles, vocês podem 

ter acesso no youtube a outros haikais narrados, caso queiram ainda escolher algum, 

ensaiar o escolhido ou até mesmo se deliciar com as nossas crianças!  Em anexo, deixo 

alguns haikais escritos. 

Beijo grande, Pró Cami 

 

LINK  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX- 3QpwLsGREh_UZq 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX-%203QpwLsGREh_UZq

