
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 02 DE JUNHO 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. 

Matutino 

8h às 10h20 Sala do 1o ano A - Prós: Carol, Roberto, 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, Roberto, 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: História 
 

ATIVIDADE: Conviver na Escola  

 

OBJETIVOS: Identificar e compreender as regras e combinados. 

 

Vocês sabem para que usamos nossos combinados? 

Hoje vamos conversar sobre nossos combinados e conhecer os combinados da turma do 

Eleva. 

Na página 189 aconteceu alguma coisa com Duda e Teo. 

Por que será que a professora está conversando com eles? 

E nas nossas aulas online, temos combinados?  

Vocês acham esses combinados importantes? 

Na página 190, Luquinha e Nina estão mostrando combinados da escola deles. 

Vamos fazer assim, para este momento ficar mais interessante, depois da aula online 

vocês podem fazer no caderno de desenho um registro de algum combinado da nossa aula 

online. 

Vou ficar muito feliz se vocês mandarem uma foto.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Dias da Semana.  

 

OBJETIVOS: Conhecer os dias da semana e a maneira como é organizada. 

 

Ah! Como é bom fazer descobertas, não é mesmo. 

Hoje vamos falar sobre os dias da semana, como eles são organizados, seus nomes. 

Vocês sabiam que existe um trava-língua falando sobre o tempo? 

Isso mesmo, vamos assistir? 

https://youtu.be/n1OGpVaYd5Y 

O tempo passa rádio não é mesmo? 

E vocês sabem como podemos nos organizar para fazer todas as nossas atividades 

usando o tempo? 

Vamos juntos fazer novas descobertas na página 110 e 111. 

Agora chegou a sua vez, vocês podem fazer a página 112 depois da aula online, lá vocês 

vão fazer o registro das atividades que realizam durante a semana. 

Vou ficar muito feliz se vocês mandarem uma foto da atividade da página 112.  

https://youtu.be/VvBDQZrReVQ   

https://youtu.be/n1OGpVaYd5Y
https://youtu.be/VvBDQZrReVQ


 

English time:  

Good Morning 

Hoje vamos continuar o workbook. 

Vamos abrir na página 42 e fazer o exercício 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/jUep3sqe35o 

Vamos ouvir esta obra que iniciou o estilo de ópera na história? 

L’Orfeo - Claudio Monteverdi 

 

https://youtu.be/jUep3sqe35o

