
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 26 DE MAIO DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, 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: Roberto, 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: Língua Portuguesa  
 

ATIVIDADE: Agenda: contatos e compromisso. 

 

OBJETIVOS: Conhecer a importância da agenda sua utilidade, identificando e 

apreciando contatos e compromissos.  

Crianças, iremos investigar o uso da agenda e sua utilidade como recurso de memória 

organizando contatos e compromissos. 

Que legal, não é mesmo! 

Vamos deixar nossa aula mais divertida ainda. 

Vamos fazer uma apreciação do módulo 2 nas páginas 38 e 39 construindo um diálogo 

sobre as ilustrações e questionamentos que a turma do Eleva deixou para nossa aula 

remota. 

Se preparem será muito divertido.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Problemas com adição e leitura de tabela.  

 

OBJETIVOS: Desenvolver estratégias para resolução de situações problema com a 

adição e leitura de tabela.  

 

A turma do Eleva está gostando muito de conhecer mais sobre os desafios aditivos da 

matemática no dia a dia. 

É isso mesmo, ela está presente em todos os momentos, e no módulo 2 na página 106 

iremos resolver um desafio aditivo e preenchermos uma tabela. 

Vamos lá! 

Agora, iremos prosseguir na página 107 ajudando a turminha a solucionar uma outra 

situação problema.  

Ah! Que bom será nossa aula remota!  

 

 



English time:  

Good Morning 

How are you today? 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs 

Agora vamos abrir o Student Book na pagina 40 e fazer a atividade com a teacher. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Substituir as linhas da pauta por sons de objetos. Fazer jogo das notas com os sons 

escolhidos, linhas e espaços. 

 

METODOLOGIA 

Substituiremos os nomes das notas linhas e nos espaços da pauta por sons de objetos, 

com o auxílio de slides faremos um jogo onde  cada nota que aparecer deverá ser tocada 

com o som proposto para ela. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/o2O0M1nPM0U - Início da aula. 

 

Vamos assistir um desenho e ouvir uma música muito legal? 

https://youtu.be/5Jm5HRmRuik -  Final da aula. 
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