
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 15 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, características e as fases da vida. 

 

Nossas aulas de ciências está cada dia mais interessante, não é mesmo? 

Hoje na nossa aula, vamos fazer descobertas na página 328 sobre o habitat dos animais 

e como é cada lugar onde eles vivem. 

Continuando com nossas descobertas, vamos juntos relembrar o que aprendemos no 

capítulo 4 sobre os seres vivos e não vivos na página 329. 

Para encerrar este capítulo, vocês podem realizar a página 327, vai set muito 

interessante. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa 
 

ATIVIDADE: Atividades Finais 

 

OBJETIVOS: Identificar e compreender a ordem alfabética, separar e organizar 

sílabas. 

 

Quero saber quem aí gosta de desafio? 

Nossa! Vi que nossa tela ficou cheia de mãos levantadas. Obá! 

Vamos resolver este desafio que está na página 62, temos que colocar todos os nomes em 

ordem alfabética na agenda telefônica do celular. Vamos nessa! 

Quem pensa que acabou, se enganou! 

Juntos vamos organizar as sílabas dos nomes que estão na página 63. Vamos lá?! 

Para encerrar este capítulo com chave de ouro, vocês podem realizar depois da aula 

online, a página 63, ficarei muito feliz em receber uma foto. 

Deixei um vídeo bem interessante sobre a ordem alfabética. 

https://youtu.be/GuB8jobcjC0 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Interdisciplinaridade 
 

ATIVIDADE: Sequencia didática São João – Músicas desta época  

 

OBJETIVO: Identificar 

Tem pipoca, tem canjica, bolo de milho pé de moleque e muito mais. Hum, quantas delícias 

temos no nosso São João. 

https://youtu.be/GuB8jobcjC0


Vamos juntos descobrir que muitas comidas do São João são heranças de outras culturas 

como: europeia, indígena e africana. 

Hoje na nossa aula, vamos construir juntos no caderno uma lista com as comidas típicas 

desta festa tão deliciosa. 

Vamos conhecer mais sobre esta festa tão divertida! 

https://youtu.be/2C6beR0gOtA 

 

English time:  
 

Ontem, vimos as tradições do São João né. 

Hoje, vamos jogar um Memory Game e relembrar os nomes ok. 

https://wordwall.net/pt/resource/16083767/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina 

 

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: 

 Saco de lixo (de preferência grande) 

 Colher 

 Limão 

 Maçã 

 

- Atividades: 

 Corrida de Saco: Utilizaremos um saco de lixo e faremos uma corrida de saco, os 

alunos terão que dar uma volta pulando pela casa. 

 Corrida do Limão na colher: Utilizaremos uma colher e um limão e os alunos terão 

que dar voltas pela casa, com a colher na mão ou na boca, sem deixar o limão. 

 Pega Maçã: os alunos terão que pegar a maçã sem utilizar as mãos somente a boca. 

Mamãe, coloque a maçã numa bandeja higienizada.  

 No final, faremos uma quadrilha. 

 

 

https://youtu.be/2C6beR0gOtA
https://wordwall.net/pt/resource/16083767/jogo-da-mem%C3%B3ria-festa-junina

