
 

 

 

 

 

 
“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: 08 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 12h - 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. 
 

Crianças vamos fazer descobertas? 

Hoje a pró Carol irá apresentar um vídeo aula, na qual ela irá relembrar os seres vivos 

e os elementos não vivos.  

Vamos lá!  

https://youtu.be/5VVvWqaUofY 

Agora ficou super fácil identificarmos na página 322, do módulo 2, os seres vivos.  

Então mãos na massa! 

Vamos descobrir também neste capítulo as características dos seres vivos para viver 

e adaptar em seu hábitat. 

Pró Marcinha também trouxe curiosidades que serão uteis para vocês realizarem os 

desafios das páginas 324 e 325. 

https://youtu.be/v75wXizjSjQ 

Para fechar essa aula de ciências com chave de ouro, vamos realizar a página 323 

depois da nossa aula online. 

Para esta atividade vocês deverão escolher e pesquisar a vida de um animal e fazer um 

breve registro. 

 

AAÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Revisão de agenda e calendário. 
 

OBJETIVOS: Identificar, relembrar e organizar uma agenda com planejamento 

semanal. 

 

As agendas são instrumentos importantes para nossa organização. 

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

mão na massa? 

Na página 53, do módulo 2, vamos realizar um desafio reorganizando a agenda de 

Marina com seus compromissos. 

E a atividade ficará mais interessante quando realizarmos a página 54. 

Então preparados? 

Vamos lá! 

https://youtu.be/5VVvWqaUofY
https://youtu.be/v75wXizjSjQ


English time: Ver a sala do classroom 

 

 

 

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: 

 Uma toalha de banho. 

 

- Atividades: 

Iremos desenvolver uma aula de alongamentos e posições de yoga. 


