
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 25 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: Ciclo de vida  

 

OBJETIVO: Identificar e reconhecer os ciclos de vidas de alguns seres vivos e o que 

eles têm em comum ou diferente. 

 

Investigadores em ação! 

Isso mesmo, agora iremos pesquisar sobre os ciclos de vida de alguns seres vivos e os 

que eles têm em comum para construirmos um diálogo apreciando as páginas 316 e 317 do 

módulo 2.  

Na nossa aula remota iremos descobrir o que todos os seres vivos têm em comum e 

diferentes no seu ciclo de vida. 

Vamos juntos fazer novas descobertas para realizar a página 318. 

Vamos lá! 

Vamos apreciar um vídeo e extrapolarmos a aula com muitas informações. 

https://youtu.be/FH8b9AGM4P0 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Revisão. 

 

OBJETIVOS: Identificar, reconhecer e refletir sobre os desafios realizados no 

capítulo 1. 

 

Olá Turminha!  

Hoje na nossa aula remota iremos revisar conteúdos apreciados durante o capítulo 1. 

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

cada pedacinho das palavras relembrando tópicos das cantigas vivenciadas. 

Vamos lá! 

Na página 35 do módulo 2 vamos encontrar desafios que continuam nas páginas 36 e 37. 

https://youtu.be/FH8b9AGM4P0


Vamos brincar de revisar? 

Então aguardamos todos vocês na aula remota. 

 

English time:  

Good Morning 

How are you today? 

Vamos lembrar como dizer... I am ________ . 

Vamos assistir ao vídeo dos nossos amigos Steve and Maggie 

https://www.youtube.com/watch?v=5su1M6NdG-I 

Agora vamos abrir o workbook na pagina 39 e vamos desenhar how are you today. 

 

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: 

 Garrafa (água, leite, suco ou de qualquer outro tipo de produto); 

 Grãos (feijão, arroz, milho); 

 Fita adesiva (durex, esparadrapo ou qualquer tipo de fita adesiva); 

 Papel. 

 

- Atividades: 

 Iremos iniciar a aula construindo um chocalho que servirá de instrumento para a 

aula do dia 01/06; 

 

Posteriormente iremos realizar alguns exercícios já realizados em aulas anteriores. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5su1M6NdG-I

