
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças vamos nos preparar para uma maravilhosa semana de novas 

aprendizagem! 

Iremos construir muitas descobertas, conhecer mais cantigas de rodas, 

agendas, desafios matemáticos, família, investigar ciclo da vida de alguns 

seres vivos e apreciarmos lugares diferentes. 

Vai ser muito legal, não é mesmo? 

Esperamos por todos vocês. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 24 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 com desafios 

ortográficos. 

Amigos, estamos investigando muitas cantigas de roda. Quantas músicas divertidas irão 

fazer parte do nosso repertório de brincadeiras populares. 

Essa semana vamos continuar a conhecer muitas outras cantigas de roda com desafios 

ortográficos. 

Vamos brincar de ordenar os versos das cantigas do módulo 2 na página 33, uma cantiga 

que eu acho que todos vocês conhecem. 

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

Na página 34 deixou um desafio para preencher o lacunado da música “Peixe vivo” o que 

aprendemos anteriormente. 

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

https://youtu.be/_g34ENRtLqA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 
 

ATIVIDADE: Diferentes lugares 

 

OBJETIVO: Identificar diferentes lugares frequentados socialmente e elementos que 

podem agregar ao cenário apreciado. 

Detetives, a turma do Eleva decidiu brincar com o jogo de adivinhação para descrever 

lugares que eles frequentam no dia a dia. 

Para isso vocês deverão pegar o módulo 2 na página 252 e 253 tentar descobrir o 

desafio. Prosseguiremos também construindo uma dica de um lugar que podemos 

frequentar todos os dias.  

Preparados? 

Então estaremos esperando vocês na aula remota. 

https://youtu.be/_g34ENRtLqA


Extrapolando a aula temos um vídeo de lugares interessantes que encontramos na cidade.  

 

https://youtu.be/e2C456SIOB0 

 

English time:  
 

Good Morning! 

How are you today?  

Today is Monday right? Então vamos ver mais uma letra do alfabeto. 

Hoje vamos ver a letra Y. Vamos assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=TWJSE_p0akY 

Depois , abrir o caderno e fazer um desenho. 

 

 
 

 

https://youtu.be/e2C456SIOB0
https://www.youtube.com/watch?v=TWJSE_p0akY

