
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como é gostoso iniciar uma nova semana e saber que vamos fazer muitas descobertas 

e aprender mais. 

Esta semana vamos conhecer onde podemos organizar nossos contatos telefônico, 

fazer descobertas sobre o lugar onde os seres vivos moram e muito mais. 

Vocês não podem perder! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

 

DATA: 01 DE JUNHO 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 12hb- 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: Seres Vivos e o Hábitat  

 

OBJETIVO: Identificar o hábitat dos seres vivos e suas características. 

 

Fazer descobertas é o que nós mais gostamos, não é mesmo? 

E nesta aula não será diferente. 

Vamos fazer muitas descobertas na página 319, sabe por quê? 

Vamos descobrir as características dos seres vivos para viver e se adaptar em seu 

hábitat. 

Você sabia que o oceano é o hábitat de muitos animais? 

Na página 320 vamos conhecer os seres vivos que habitam no oceano. 

Para fechar essa aula de ciências com chave de ouro, vamos realizar a página 321 depois 

da nossa aula online.  

Se puder mande uma foto da sua atividade, vou ficar feliz.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Revisão. 

 

OBJETIVOS: Identificar e organizar em ordem alfabética, vogais e consoantes. 

Agora que vocês já sabem organizar os contatos em ordem alfabética, vamos colocar a 

mão na massa? 

Na página 45, vamos identificar quais são as consoantes que iniciam os nomes de uma 

lista. Você pensa que acabou? 

Não vamos organizar esta lista em ordem alfabética e para nossa aula ficar mais 

interessantes, vamos organizar os nomes que iniciam com consoantes e vogais lá na página 

46. 

Como é interessante falar sobre o nosso alfabeto, não é mesmo? 

Na página 47 tem algumas atividades para vocês. Não percam esta oportunidade. 

Se puder mande uma foto das suas atividades, vou gostar muito.  

 

English time:  
 

Good Morning 

 



Hoje vamos abrir o livro Workbook na página 41 e fazer os exercícios com a Teacher. 

Primeiro, vamos ouvir e ligar. No segundo exercício, vamos escrever as emotions. 

 

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: 

 Chocalho (Pode improvisar colocando grãos dentro de um copo com tampa, 

garrafinha ou potinho) 

 

- Alongamento: 

 Iremos desenvolver um alongamento por todo o corpo como feito nas aulas 

anteriores. 

 

- Atividades: 

 Exposição dos chocalhos; 

 Brincadeira com a música “ Peixe vivo “; 

 Escravos de Jó. 

 


