
 

 

 

 

 

 
“Olha pro céu meu amor,  

Veja como ele está lindo 

Olha praquele balão multicor...”  

 

E com ritmo junino olhando as cores e multicores de novas descobertas iniciamos a 

nossa semana. 

Nossos encontros serão recheados de alegrias e muitas investigações. 

Fiquem atentos, vocês não podem perder! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 

DATA: 07 DE JUNHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online 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, 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, 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: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVO: Relembrar o conteúdo do aspecto formal da língua portuguesa 

desenvolvido no ensino remoto. 

  

Amigos, a turma do Eleva está relembrando formação de sílabas nas palavras e 

precisam da nossa ajuda para desenvolver as atividades no módulo 2. 

Vocês deverão organizar as sílabas na página 48 e finalizar pintando a última letra de 

cada nome formado.  

Vamos ajudar nossos amigos a arrumar essa bagunça? 

Pronto, tudo arrumado, mas os desafios continuam na página 49. 

Depois da aula online eles deixaram um superdesafio... vocês deverão pesquisar a 

origem do seu nome e registrar da melhor forma possível na página 50. Não esqueça 

de compartilhar no Classroom.  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia 

 

ATIVIDADE: Diferentes lugares 

 

OBJETIVO: Identificar elementos pertencentes a específicos lugares e elementos 

que podem agregar ao cenário apreciado. 

Olá turma! 

As crianças do Eleva estão cada dia mais sabidos. 

Hoje eles deixaram um desafio na página 257 para desvendarmos completando a 

cena. Vamos lá? 

E o desafio não acabou! 

Agora iremos continuar a proposta realizando a página 258.  

Vamos caprichar nas atividades vai ser muito legal! 

 

English time: Ver a sala do classroom. 
 

 

 


