
 

 

 

 

 

 
“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: 10 DE JUNHO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 
 

Para participar de nosso encontro on-line 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, Camila, Natália  

9h30 às 9h50 - Hora do lanche  

10h20 às 11h – Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

11h às 12h - Hora do Brincar – Atendimento 

 

Vespertino 

14h às 16h20 Sala do 1o ano B - Prós: Camila, Marcinha, Ananda  

15h30 às 15h50 - Hora do lanche  

16h20 às 17h - Atividades diversificadas; oficinas e sequências  

17h às 18h – Hora do Brincar - Atendimento 

 

 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: História 

 

ATIVIDADE: Revisão 

 

OBJETIVOS: Identificar, compreender e revisar o conteúdo dos espaços públicos e 

espaços privados. 
 

Amigos, juntos com a turma do Eleva e com a vídeo aula iremos revisar os espaços 

públicos e privados no módulo 2. 

https://youtu.be/Lg7ma2REA2g 

Agora que sabemos como é importante as regras, respeito e harmonia nos espaços da 

nossa convivência, ficará interessante realizar as páginas 193 e 194. 

Preparados? 

Então vamos pôr a mão na massa, fazendo os desafios e compartilhando nossas 

experiências na aula remota. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Subtração.  

 

OBJETIVOS: Identificar e realizar situações problemas envolvendo a subtração. 

 

Crianças, o desafio continua! 

Preparados para novas situações problemas? 

Ah! Como é bom realizar situações problemas envolvendo a subtração, não é mesmo. 

Hoje vamos desenvolver mais estratégias para resolvermos situações envolvendo a 

subtração. 

Agora iremos solucionar problemas sobre o Sitio do Seu Lobato no módulo 2 das 

páginas 116 e 117. 

Preparados? 

Lá vamos nós! 
 

ENGLISH TIME: Ver aula no classroom. 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/Lg7ma2REA2g


  

 
 

(10/06/2021) 

TEATRO 

 

 

ENSAIO Grupão Junino 
 

“Ara Sô” que é tempo “bão”... É tempo de São João! 

Na semana que vem faremos uma Apresentação Teatral Junina aqui pelo 

Meet! E cada turminha terá o seu momento, a sua intervenção neste 

teatrinho virtual!  

Hoje no nosso encontro on-line, conversaremos mais sobre este dia e 

ensaiaremos a nossa participação! 

Alavantú! 

Um cheiro, Pró Cami! 

 

 

 


