
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 27 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: Viver em família. 

 

OBJETIVOS: Identificar e compreender a importância de ter família respeitá-la para 

conviver em harmonia. 

 

Amigos, juntos com a turma do Eleva iremos investigar a convivência em família. 

Hoje na nossa aula online, vamos conversar sobre a importância das regras, respeito e 

harmonia da convivência em família. 

Então, como é sua família? 

Como podemos conviver em harmonia? 

Vamos juntos conversar apreciando no módulo 2 páginas 186 e 187 e construir um diálogo 

sobre o respeito e a harmonia familiar. 

Vamos pôr a mão na massa, fazendo as páginas 188. 

Não esqueçam de assistir um vídeo que deixei para extrapolarmos nosso debate. 

https://youtu.be/xCAKH0xFjqo 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADE: Leitura de tabela com desafios. 

 

OBJETIVOS: Construir habilidades para leitura de tabela com desafios matemáticos. 

 

Detetives, que aí gosta de desafios? 

Hum, vi que tem muitas mãozinhas virtuais levantadas. 

Obá, vamos juntos com a turma do Eleva solucionar a leitura da tabela dos animais da 

fauna brasileira que estão lá na página 109 do módulo 2. 

Vai ser muito legal. 

Preparados? 

Estaremos esperando a turminha do barulho na aula remota! Vamos lá! 

 

https://youtu.be/xCAKH0xFjqo


ENGLISH TIME:  
 

Good Morning 

How are you today? 

Hoje vamos abrir o workbook na pagina 40 e fazer a atividade com a Teacher. 

 

 

TEATRO:  
 

Finalizando o nosso Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje é o dia da nossa apresentação, do 

nosso “Festival de Haikais”! 

Oba! Eu também escolhi um haikai e preparei tudinho para apresentar para vocês! Estou 

toda arrumadinha e com meu textinho poético memorizado! E querem saber? Não vejo a 

hora de ver a apresentação de cada um! 

Beijinhos! 

Pró Cami! 

 

 

 

 


