
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eita que está chegando a festa mais esperado, o São João! 

Que delícia aprender sobre esta festividade tão colorida e cheia de tradições. 

E nós não poderíamos ficar fora dessa, nesta semana vamos realizar atividades que 

vão trazer informações muito interessante sobre este e ouros assuntos. 

Vamos juntos nessa grande viagem. 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1o Ano A e B 
 

DATA: 14 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: Dias da Semana e meses do ano. 

 

OBJETIVO: Relembrar o conteúdo do aspecto formal da língua portuguesa desenvolvido 

no ensino remoto. 

  

Meus amores a turma do Eleva está trazendo muitas atividades esta semana, vamos 

deixar tudo organizado para aprender cada vez mais. 

Vamos ver juntos um vídeo sobre os meses e dias da semana.  

Vamos lá! 

https://youtu.be/53K9Ra4oHSo 

Na página 56 temos uma atividade onde vamos desvendar os enigmas que a Nina e Beca 

deixaram para nós. 

E aí quem está preparado? 

Tenho certeza que vamos resolver tudinho! 

Quem gosta de comemorar seu aniversário levanta a mão? 

Nossa! A tela ficou cheia! 

Na página 57 tem um texto que conta direitinho como nos sentimos no dia do nosso 

aniversário. 

Vamos juntos realizar esta atividade e contar para nossos amigos. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 
 

ATIVIDADE: Ser Vivo, Elemento não vivo, fases da Vida 

 

OBJETIVO: Identificar as características dos seres vivos e seu habitat e as fases da 

vida   

Olá turma! 

Estamos estudando em ciências os seres vivos e elementos não vivos. São tantas 

curiosidades sobre este tema, não é mesmo? 

Vamos colocar a mão na massa, na página 328 vamos registrar tudo que aprendemos. 

E vocês acham que terminamos? 

Não! 

Vamos continuar com nossas investigações, vamos lá? 

Aprendemos sobre as fases da vida e o habitat dos seres vivos. 

https://youtu.be/53K9Ra4oHSo


Então agora juntos realizar a página 329 e registrar nossas aprendizagens. 

Deixei um vídeo muito interessante sobre os seres vivos e não vivos 

https://youtu.be/oefb7btf7tY 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Interdisciplinaridade 
 

ATIVIDADE: Sequencia didática São João – Músicas desta época  

 

OBJETIVO: Identificar 
 

O São João está chegando e nesta semana vamos continuar aprendendo mais sobre esta 

que á a segunda festa mais comemorada e esperada aqui no Nordeste. 

Vamos relembrar as músicas mais ouvidas nesta festa tão alegra. 

Quais são as músicas que vocês conhecem. 

Vamos juntos assistir um vídeo muito interessantes sobre os ritmos que mais dançamos 

no São João. 

 

English time:  
 

Good Morning 

 

Essa semana temos nosso teatro de São João não é mesmo: 

Vamos ver quais são as tradições e como falar em inglês. 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WTCWuNNjeeY 

Agora vamos escolher a sua tradição preferida, vamos escrever o nome e desenhar 

 

 

 

https://youtu.be/oefb7btf7tY
https://www.youtube.com/watch?v=WTCWuNNjeeY

