
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 16 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: Regras de Convivência 

 

OBJETIVOS: Identificar, compreender e respeitar as regras estabelecidas em todos 

os lugares que frequentamos.  
 

A turma do Eleva vem nos ensinando muito sobre as regras e sua importância. 

Juntos vamos observar lá na página 196 que na casa da Beca existem algumas regras e 

conversar sobre a importância delas.  

Interessante não é mesmo?! 

Então vamos ficar atentos, que na página 197, vamos encontrar mais algumas regras 

importantes e onde elas são usadas. 

Preparados? 

Para encerrar este capítulo maravilhoso, depois da aula online, vocês podem realizar a 

página 195, está muito interessante. 

Vamos refletir assistindo este vídeo sobre a importância das regras. 

https://youtu.be/kFaumit0Acw 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 
 

ATIVIDADES: Construindo Gráficos.  

 

OBJETIVOS: Conhecer a funcionalidade dos gráficos, apresentar suas estratégias de 

pensamentos nas operações de adição. 

 

Vamos conhecer qual a brincadeira ou esporte preferido da nossa turma? 

Nesta aula vamos fazer uma lista com essas informações e depois construir um gráfico. 

Você sabe o que é um gráfico? 

Vamos juntos saber mais informações sobre gráficos, neste vídeo. 

https://youtu.be/wcbNdA69pec 

Duda está lá na página 119 e vai nos contar para que usamos um gráfico e vamos construir 

um da nossa turma. 

Legal, não é mesmo? 

Agora estamos chegando nas atividades finais do capítulo 4, então vamos realizar as 

atividades da 120, vai ser muito interessante. 

Depois da aula online, vocês podem colocar seus conhecimentos em prática realizando a 

página 121, se puder mandar uma foto vou ficar feliz em ver sua atividade. 

https://youtu.be/kFaumit0Acw
https://youtu.be/wcbNdA69pec


Estamos aprendendo muito sobre o São João. 

Então nesta sexta-feira vamos realizar um lanche junino. Cada um na 

sua casa e todos juntos na aula online, será muito divertido. 

Vamos fazer uma mesa bonita com os alimentos típicos do São João que 

você gosta, nosso lanche será muito divertido e delicioso. 

 

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, seus estilos mais usados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/JiGVYhPJzCw 

 

Inglês: 
Hoje vamos fazer uma atividade de arte sobre outra tradição do São João. 

Sky Lantern. Para isso vamos utilizar um papel , palito de picolé, cola e material de 

colorir. 

 

https://youtu.be/JiGVYhPJzCw

