
 

 

 

 

 

 
“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: 11 DE JUNHO DE 2021 – SEXTA-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, Renata, 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: Renata, 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 Brinca 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa  
 

ATIVIDADE: Jogo de formação de palavras 

 

OBJETIVO: Identificar e registra as sílabas nomeando palavras apresentadas. 

 

Amigos, hoje iremos realizar leituras com a ficha que a pró Carol construiu no vídeo 

aula. 

https://youtu.be/33muJ8E7ROM 

Como nossa aula está animada. 

Vamos fechar nossa semana com chave de ouro. 

Agora na nossa aula online, vamos usar o caderno de pauta para uma lista de palavras 

que construímos na leitura do jogo.  

Jogo? 

Sim, o “Jogo das palavras” 

Vamos ficar atentos, a professora vai explicar direitinho como podemos brincar. 

Vai ser muito legal, vocês não podem perder. 

AH! Se vocês puderem, manda uma fotinho deste jogo no caderno 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Ciranda Literária  

 

OBJETIVO: Conhecer e ampliar o repertório da literatura infantil como deleite.  

 

Hoje é Sexta-Feira dia de? 

Eu ouvi Ciranda Literária? 

Isso mesmo, vamos ter uma contação de história muito divertida. 

Ah! Vamos ouvir a história “Pimenta no Cocuruto” da Ana Maria Machada, então fique 

atento para o que vai aparecer nesta história. 

https://youtu.be/d6TK5ioJgyU 

 

Agora que ouvimos e conhecemos esta história, vamos usar o nosso caderno de 

desenho e registrar, de maneira criativa, a parte do conto que você mais gostou. 

Não podemos terminar nossa aula, sem conversar sobre o comportamento dos 

personagens da história. 

https://youtu.be/33muJ8E7ROM
https://youtu.be/d6TK5ioJgyU


Ei, manda uma foto para vermos como vocês estão caprichando.  

 

English time: Ver sala do classroom 

 

 

Momento LIV:  

 
Olá Família.  

Como estão todos vocês? Por aqui estamos todos bem.  

Acompanhe a leitura do Livro “Vida Formiga” referente à História “Música para as 

formigas”, conforme segue o vídeo, disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rH4IOdGnajc&feature=youtu.be 

Em seguida, faça a atividade proposta, conforme as orientações do vídeo, explicadas 

também a seguir: 

Vamos experimentar fazer uma música com o corpo, e depois com os objetos da casa? 

Quanto mais diferentes forem os objetos mais legal será a brincadeira.  

Para vocês terem mais ideias vocês podem visitar o site oficial do grupo Stomp, que 

segue abaixo e ver o que eles fazem  

www.stomponline.com.br 

Depois vocês podem brincar de adivinhar o objeto que a pessoa está usando para fazer 

um som a partir do barulho que ela está fazendo com aquele objeto. Podem também 

usar o corpo para produzir o som, e a pessoa tem que adivinhar qual parte do corpo 

você está usando. É diversão na certa! 

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom como foram essas experiências.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da 

semana possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar 

através de foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

1A 

https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A 

1B 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B 

 

Até a próxima aventura! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rH4IOdGnajc&feature=youtu.be
http://www.stomponline.com.br/
https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas1A
https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas1B

