
 

 

 

 

 

 
“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: 09 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 Comunidade  

 

OBJETIVOS: Identificar e compreender as regras e combinados. 

 

Vocês se lembram que na aula anterior falamos sobre os combinados no ambiente 

escolar? 

Para relembrar e darmos continuidade a aula hoje pró Marcinha na vídeo aula está 

falando sobre as regras e porque precisamos delas o tempo todo não só na escola, mas 

também na nossa comunidade. 

https://youtu.be/Y9gvfHPGhwQ 

Agora ficou fácil entender que a escola é um lugar bem divertido e podemos conviver 

com todos na comunidade, mas sempre respeitando sinalizações e dialogando sobre o 

funcionamento de parque, praças... 

No modulo 2 vocês terão desafios interessantes nas páginas 191 e 192. 

Então vamos lá! 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Subtração.  

 

OBJETIVOS: Realizar situações problemas envolvendo a subtração. 

 

Ah! Como é bom fazer desafios com situações problemas, não é mesmo. 

Hoje vamos falar sobre estratégias para resolvermos situações problemas envolvendo 

a subtração. 

Vamos juntos fazer novas descobertas solucionando os desafios das páginas 113 e 114. 

Preparados? 

Lá vamos nós! 

 

English time: Ver sala do classroom 

 

 

https://youtu.be/Y9gvfHPGhwQ


Música: 

OBJETIVO 

Ler frases rítmicas típicas do xote, xaxado e baião, presentes nas melodias e nos 

instrumentos. 

Buscar sons de objetos que se assemelhem aos instrumentos usados nas festas juninas. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de áudios e vídeos o professor mostrará as batidas dos ritmos nordestinos 

típicos das festas juninas. As crianças terão oportunidade de ver na pauta as frases 

rítmicas que caracterizam estas músicas, seu estilos mais usados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/BXbbNjP-j1c 

Vamos ouvir esta obra que mistura os ritmos do São João tocados por uma orquestra. 
 

 

https://youtu.be/BXbbNjP-j1c

